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Vier decennia, dienstbaar aan
kerkgemeenschap

N

a ruim 42 jaar vrijwilligerswerk, besluit Ria Smits dat ze
meer tijd wil vrijmaken voor
haar gezin, met natuurlijk Linde in de
hoofdrol, maar ook meer tijd wil besteden aan activiteiten waar ze weinig
aan is toegekomen, zoals het lezen van
een boek, borduren en meer tijd hebben voor oude vriendinnen. Ze blijft
echter nog wel een aantal mensen bezoeken, verjaardagskaarten schrijven
en de mensen van Uitzicht begeleiden
naar de kerkdienst.
Alles overziend vormt haar vrijwilligerswerk een lange periode van inzet, creativiteit en sociale betrokkenheid. Maar hoe begon het allemaal?
Geboren en getogen op de Veluwe
kwam ze in september 1977 aan de
Laan van Poot wonen en leerde ze in
de Pauluskerk Joost kennen, ze trouwden er en Marieke en Michiel werden
er gedoopt. In de Pauluskerk, die ze

kerk denken we haar te kennen, volop
bezig met activiteiten in en rondom
de kerk. Maar tijdens dit interview
komen echter ook zaken naar voren,
die mij verrassen en mijn bewondering
oogsten.
Het begon al op achttienjarige leeftijd, toen Ria naar Australië emigreerde. Ze woonde daar het eerste half jaar
bij een geëmigreerde oom en tante.
Geen luxe vakantie, maar hard werken, onder andere drie maanden bij
Chrysler, aan de lopende band, waarna ze een administratieve opleiding
volgde en een kantoorbaan kreeg. De
volgende twee jaar huurde ze samen
met een Australische vriendin een
huis. Een schat aan (levens)ervaring
bracht ze mee toen ze weer terugkeerde naar Nederland.
Haar eerste baan bij de politie in
Den Haag was overigens allesbehalve
een plek waar je rustig aan je bureau

Wanneer je een mens
uit een modderpoel wilt halen,
geloof dan niet
dat je boven kunt blijven staan,
en ermee volstaan,
hem alleen de helpende hand te reiken.
Je moet helemaal naar beneden,
zelf de modderpoel in.
Dààr pak je hem dan met sterke handen
en breng je hem en jezelf naar boven
in het Licht.
(Martin Buber)
omschreef als “een warme liefdevolle
kerkgemeente”, was ze al snel de duizendpoot zoals we haar nu kennen.
In de Bergkerk werd het alleen
maar meer. Aan een opsomming van
taken waag ik me niet, uit angst er één
te vergeten. Als gemeente van de Berg-

je werk kon doen. Ze kwam daar als
jonge vrouw in aanraking met de rafelranden van de samenleving. Eerst
in uniform in de binnenstad, later
als rayonagent aan het hoofdbureau.
Schrijnende gevallen, maar Ria kan
ook met humor vertellen over wat

Ontmoetingen

H

elemaal stil is het natuurlijk nooit in de stad; ook niet als het coronavirus er tekeergaat. De avonden zijn er ook niet stil; dat zou je eens
op maandagavond in buurt-en-kerkhuis Bethel moeten horen. In de
stiltes die de experimenten met geestelijke ontmoetingen af en toe onderbreken
voor een moment van aandacht rijden in de verte maar toch duidelijk te horen
trams heen en weer. Er zit een soort van ritme in dat rijden en soms valt dat een
beetje samen met dat van de muziek die tussen de uitleg van Axel Wicke klinkt.
Wellicht dat een van de avondgasten daarom vertelde het zo bijzonder te vinden.
Over de zaligsprekingen ging het op een van die avonden. Over Matteüs 5:312 en over de acht zaligsprekingen waarmee Jezus volgens Matteüs Zijn Bergrede
begon. Die zijn op verschillende manieren te duiden, vertelde Axel. Als markeringen bijvoorbeeld, als beloftes, zegeningen en complimenten. En troostende
woorden in de vorm van een hoop op een betere toekomst in het koninkrijk van
God voor armen, zieken en slachtoffers. Al zijn die in eigentijdsere taal steeds
minder ‘zalig’ maar vaker ‘gelukkig’. De betekenis blijft hetzelfde: Jezus zegt wie
zich in de ogen van God gelukkig mogen prijzen. Voor sommigen vormen de
zaligsprekingen het profiel van een gezegend mens en zetten ze de toon voor alles
wat verder over het koninkrijk gezegd wordt.
Regen was er die avond ook te horen. Veel regen die soms heel duidelijk hoorbaar op het dak tikt. Daar moet je eens naar gaan luisteren, want dan hoor je
allemaal ritmes die met elkaar zomaar een extra bijzondere sfeer scheppen die
best wel wat langer mag duren. Eén tip: kijk wanneer er regen wordt voorspeld
voor je naar de Bethelkapel gaat nòg een keer of het keukenraam wel goed dicht
is. Wie daar door de bui ineens aan twijfelt, hoopt heel erg dat de experimentele
geestelijke ontmoeting niet lang meer duurt. Want het zal toch niet dat de keuken door het open raam helemaal vol regent?
Jean Quist

ze op straat beleefde. Als rayonagent
zat ze in de gemeentelijke werkgroep
‘Flankerend beleid ouderen’ van waaruit alle hulpverlening vanuit tehuizen
is ontstaan aan ouderen in de wijken.
Het sociale aspect van haar baan
trok haar aan. Het heeft de basis gevormd voor haar zorg voor ouderen in
onze wijkgemeente. De mogelijkheid
om bewoners van Uitzicht in staat te
stellen om de wekelijkse kerkdiensten
bij te wonen is hiervan een mooi voorbeeld. Het is ontstaan toen ze haar
schoonmoeder, als één van de eerste
bewoners, wekelijks ophaalde voor de
dienst en zag hoe goed het haar deed.
Daaruit ontstond de nauwe samenwerking om bewoners uit de gesloten
afdelingen elke week de kerkdienst te
laten bijwonen.

Bethel Open

I

Haar bewogenheid met vooral oudere mensen, die dementeren, eenzame mensen en psychiatrische patiënten vormden de grondslag voor haar
hulp en aandacht, zowel binnen als
buiten de kerkgemeente.
Het bracht haar op onvoorziene plaatsen en in eigen woorden van
Ria “God plaatst je soms op vreemde wegen”. Soms is het leven hard en
raken mensen aan lagerwal. Dan put
ze kracht uit een stukje van Martin
Buber. De wetenschap dat je het niet
alleen hoeft te doen, omdat hulp van
God altijd dichtbij is, geeft haar steeds
weer nieuwe moed. Ria is er dankbaar
voor. Ria, we blijven je zien in de Bergkerk en gunnen je een leven in een wat
rustiger tempo.
Edwine Muller

Voorbehoud activiteiten en agenda
De aangescherpte maatregelen aangaande het coronavirus hebben impact op
de geplande activiteiten. Veel activiteiten zijn geannuleerd. De kerkenraad informeert iedereen via mailgroepen, websites en persoonlijk contact. Houd voor de
situatie na 1 januari de websites in de gaten. Gemeenteleden die hiertoe niet in
staat zijn, kunnen bellen naar ds. Martine Nijveld of ds. Axel Wicke.
www.maranathakerkdenhaag.nl of www.bergkerkdenhaag.org of
www.betheldenhaag.nl of www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

edere maandagmiddag gaan
(mits er geen vergevorderde corona-maatregelen van kracht zijn) de
kerkdeuren van het buurt-en-kerkhuis
Bethel om 15 uur open. Gemeenteleden, buurtbewoners, stadsgenoten en
voorbijgangers zijn er van harte welkom, bij deze mix van een stille, open
kerk met een inloopspreekuur. Zo
willen wij tijd en ruimte bieden voor
stilte, gebed en voor kleinschalige ontmoetingen. U kunt er terecht om een
kaarsje te branden, even op ademen
te komen en de gedachten op orde te
krijgen. En als u eerder behoefte hebt
aan een gezellig of ook een diepgaand
gesprek, aan een gebed of een ritueel:
ds. Axel Wicke is meestal tot 17.30 uur
aanwezig en op huisnummer 28, in
hetzelfde gebouw, staan koffie en thee
klaar. Van harte uitgenodigd!
Iedere maandag, 15 - 19.30 uur in
buurt-en-kerkhuis Bethel.
ds. Axel Wicke

KidsTime

H

elaas, de geplande KidsTime
middag op 11 november kon
niet doorgaan. Maar gelukkig, op 28 november verwelkomden we weer een groepje kinderen!
Eerst met elkaar limonade drinken
en Sint-snoepjes eten en toen elkaar
uitdagen met spelletjes en kunstjes in
een laddercompetitie. We aten daarna kipkerrie en een lekkere wafel met
slagroom als toetje. Heerlijk om weer
een KidsTime middag gezellig met
een groepje leuke dingen te doen.
Nelleke van Kooij

Met uitgestrekte armpjes

O

p Eerste Advent, 29 november, is in de Maranathakerk
Charlotte gedoopt, dochter van Carolina van den Berg
en Pieter Koster.
De ouders laten weten: “Al voor de geboorte wisten we dat we
ons kindje zouden willen laten dopen. We vinden het belangrijk
dat God betrokken is bij onze levens en willen dat ook aan Charlotte meegeven. Daarnaast vinden we het ook bijzonder dat bij
de doop de gemeente een rol heeft. De manier waarop de doop
plaatsvond, was anders dan we vooraf hadden kunnen bedenken. We zijn blij dat het met hier en daar wat aanpassingen toch
mogelijk was Charlotte nog dit jaar te laten dopen. Het blijft
gek om zo op afstand van elkaar te blijven, met mondkapjes op,
maar toch voelden we tijdens de dienst de verbinding met God
en onze gemeente heel sterk. Bijzonder was dat Charlotte, doordat ze al wat ouder is, actiever kon deelnemen. Op het moment
van de doop strekte ze haar armpjes uit, alsof ze de doop zelf in
ontvangst wilde nemen.”
Jan Goossensen

Het moment van de doop. Van links naar rechts Carolina van
den Berg, Pieter Koster, Charlotte, ds. Axel Wicke.
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Laten wij allen
hoopverleners worden!
Zoals het kruis voor het geloof staat en het hart voor de liefde,
is het anker het symbool voor de hoop – en dat past prachtig.
Want ook de landrotten weten dat het anker voor schip en zeelieden het enige houvast is als het begint te stormen. Zo gaat
het bij het anker, net als bij de hoop op houvast in woelige tijden. Zoals wij in Hebreeën 6:19 lezen: “Hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel.”
Als wereld hebben wij anno 2021 hoop dringend nodig; we
lijken op een schip op onstuimige zeeën. Corona, werkloosheid, eenzaamheid, klimaatopwarming; hoeveel stormen tegelijk waaien of op ons afkomen, het is nauwelijks te tellen. Het is
voor de meesten worstelen en ploeteren, het wennen aan het
‘nieuwe normaal’ valt tegen. Onze situatie lijkt op het schip in
Handelingen 27 dat Paulus als gevangene naar zijn proces in
Rome moet brengen. In de buurt van Kreta ziet de bemanning
een enorme storm op ze afkomen. Paulus adviseert daarom
kalm om te blijven ankeren en te overwinteren op Kreta, maar
de scheepslieden slaan dit in de wind – Paulus is maar een gevangene. Zij belanden in de storm, stuurloos drijven zij rond in
nacht en ontij, de golven zijn huizenhoog. Zeeziekte, moedeloosheid en de angst om te verdrinken slaan toe.
Van Paulus’ houding aan boord kunnen we veel leren. Hij
blijft rustig en kalm. Wij zien
aan hem wat hopen betekent
en de kracht die hij daaruit kan
putten in zijn moeilijke situatie.
Hij spreekt de schepelingen
moed in en hij spoort ze aan
om ondanks misselijkheid wat
te gaan eten. Zijn bezonnenheid en onverwoestbare hoop
op God dwingen respect af en
gaandeweg wint Paulus ook
het vertrouwen van de bemanning. Uiteindelijk lijden ze wel
op Malta schipbreuk, maar allen worden levend gered.
Op deze manier kan je, als er op de zee van jouw leven storm
opsteekt, door te hopen toch vastheid vinden. Net als geloven
heeft hopen iets weg van vertrouwen. Vertrouwen erop dat de
lijn het houdt en het anker niet breekt. En dat zal zeker ook niet
gebeuren, als de liefde van God de reden van je hoop is. Dan
is hoop werkelijk een betrouwbaar en zeker anker voor je ziel.
Laten we die lijn vasthouden in het nieuwe jaar 2021. Vaste
grond voor ons leven vinden in Gods liefde en dit ook over anderhalve meter afstand heen en op nieuwe, wellicht digitale manieren, onze hoop vol vreugde uitdragen in de wereld. De beste
zegenwensen voor het nieuwe jaar!
ds. Axel Wicke

Gespreksgroep online

I

n december startte ik mijn eerste online gespreksgroep. In het najaar van
2020 probeerden we voorzichtig weer gewone gespreksgroepen op te starten.
Met een maximum aantal deelnemers in een coronaproof ingerichte ruimte.
Maar in oktober/november zijn de meeste livegroepen weer gestopt.
Omdat het frustrerend is om telkens maar weer te moeten zeggen dat iets
niet doorgaat, bedacht ik dat het de hoogste tijd werd voor het opstarten van
een onlinegroep. En maandag 30 november was het zover. De deelnemers varieerden in leeftijd van 56 tot 90 jaar, waaruit wel bleek dat dit niet alleen iets is
voor jongere mensen. Er waren wat opstartproblemen: de ene deelnemer kreeg
het geluid niet aan, maar kon gelukkig wel meedoen met de chatfunctie; twee
andere deelnemers konden iedereen zien en alles horen - en de anderen hoorden
hen ook, maar we zagen hen niet. Dit alles doet dus ook een beroep op je gevoel
voor humor.
Verder was het idee eenvoudig: een gesprek over één van de teksten, die de
zondag erop in onze kerkdiensten gelezen worden. Iedereen had de tekst voor
zich liggen, en er was ruimte voor ieders gedachten, associaties, vragen. Wat
raakt, wat stoort, wat neem je mee? Zelf zorgde ik voor wat achtergrondinfo en
nadere uitleg van de tekst.
Eigenlijk was het alsof we bij elkaar in een huiskamer zaten. Het was goed om
elkaar zo te ontmoeten en het smaakte naar meer. In januari bied ik nogmaals
twee online gespreksavonden aan: op donderdag 7 en 21 januari. Welkom!
Martine Nijveld
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Voedselbankbericht

O

p verzoek van enkele gemeenteleden wordt er ook
in de Bergkerk vanaf nu weer
voedsel ingezameld voor de voedselbank. U kunt de komende tijd elke
zondag direct bij binnenkomst in de
kerk uw meegebrachte dingen in een
krat deponeren. Eens per maand worden alle ingeleverde spullen naar de
voedselbank gebracht.
Graag alleen goederen in de krat
deponeren die nog minstens vijf weken houdbaar zijn. Geen glazen potten in verband met breukrisico bij het
vervoer ervan. Een paar voorbeelden
van prima spullen om te doneren: pasta, rijst, koffie, thee, blikgroente en andere in blik verpakte spullen, crackers
en ontbijtkoek.
Voor wie weinig in de kerk komt of
op een andere manier de voedselbank
wil steunen:
IBAN: NL83 INGB 0004 2158 92
t.n.v. Stichting Voedselbank Haaglanden.
Cees Kaas

Krant en Bijbel

O

p woensdag 13 januari is er
in de Bergkerk van 11 tot ongeveer 12.30 uur weer ‘Krant
en Bijbel’. In deze gesprekskring praten
wij, onder het genot van een kop koffie
en wat lekkers, over actuele maatschappelijke thema’s die ons op het hart liggen en, waar mogelijk, proberen wij
deze met behulp van Bijbel en de christelijke traditie te verdiepen. Dit gebeurt
in een ontspannen sfeer, wij delen onze
gedachten en gevoelens en discussiëren
niet. Er is geen noodzaak om een ander
te overtuigen, maar wel de opluchting,
dat wij de thema’s die op tafel komen,
niet hoeven op te lossen.
Als u zin hebt om mee te praten, u
bent van harte welkom. Neem gerust
een thema, een krantenartikel, een citaat uit de Bijbel of een ander boek of
een preek die u geraakt heeft mee. En
als u niet zo’n prater bent: komen om
alleen te luisteren is ook prima. Ook
hier gelden de bekende RIVM-richtlijnen. Er is plek voor maximaal tien
mensen, graag opgeven bij mij.
ds. Axel Wicke

Van de redactie

Het lijkt een vervelende traditie
te worden. De verschijningsdata 2021
van onze Wijkkrant zijn begin november 2020 afgestemd met die van
Kerk in Den Haag. Na het verschijnen van ons decembernummer kregen we nieuwe verschijningsdata van
Kerk in Den Haag. Helaas moeten we
daarom de uiterste inleverdata voor
onze Wijkkrant weer aanpassen.
Nieuwe uiterste inleverdata kopij
in 2021 voor editie:
Februari - 11 januari
Maart - 8 februari
April - 8 maart
Mei/Juni - 12 april
Juli/Augustus - 7 juni
September - 9 augustus
Oktober - 6 september
November - 11 oktober
December - 8 november
Januari - 6 december
In januari en september wordt
het activiteitenprogramma voor respectievelijk het voorjaar en najaar gevoegd. Excuses voor het ongemak.
Marinus, Marieke en Jean

Zou de Nederlandse kerk
burgerlijk ongehoorzaam
moeten zijn?

Mounir Samuel en ds. Axel Wicke in gesprek over het belang van burgerlijke
ongehoorzaamheid voor democratie en mensenrechten. (Bron: EO/NPO)

“Zou de Nederlandse kerk burgerlijk ongehoorzaam moeten zijn?”
vroeg Mounir Samuel aan Axel Wicke. “Dat zou ik wel toejuichen,”
antwoordde hij de presentator van het televisieprogramma
De Nieuwe Wereld in de aflevering van 7 december.

A

xel en hoogleraar antropologie Amade M’charek van de Universiteit
van Amsterdam bespraken daar met Mounir Samuel het belang van
burgerlijke ongehoorzaamheid voor democratie en mensenrechten. En
de Bijbelse plicht om de vreemdeling een thuis te geven. “De vluchtelingencrisis
is een humanitaire ramp”, citeerde Axel kapitein Carola Rackete die in de nacht
van 29 juni 2019 met het reddingsschip Sea-Watch 3 en 53 vluchtelingen de haven
van Lampedusa binnenvoer. En daar meteen werd gearresteerd.
“Het is geen migratiecrisis maar een rechtvaardigheidscrisis,” vond Axel. Die
is wat hem betreft niet los te zien van de klimaatramp die steeds meer mensen op
de vlucht jaagt. Vooral veroorzaakt door de westerse maatschappij die op steeds
meer groei inzet om dat systeem in stand te houden, merkte hij op. Stemmen
in die samenleving roepen intussen op om vluchtelingen te weren omdat die de
joods/christelijke waarden zouden aantasten. “Die benaming is gemaakt om te
polariseren en de moslims buiten te sluiten,” benadrukte Axel. “Die waarden
worden nog meer om zeep geholpen als je de vluchteling buitensluit. Vluchtelingen zijn mensen zoals wij.”
De Duitse kerken lijken activistischer dan de Nederlandse, meende Mounir.
“Ze betalen ook een nieuw schip voor Sea Watch om vluchtelingen van zee te
halen.” Wellicht denken de Duitse kerken principiëler en zijn ze ideologischer,
overwoog Axel. “Achter die woorden ligt een geschiedenis waarvan de consequenties nog steeds door elk debat trekken.” De Tweede Wereldoorlog, de Wende: “Allemaal momenten waarop iedereen een kant moet kiezen.”
Vrij snel na de oorlog hielden de kerken de tweejaarlijkse Kirchentag waarop
ze met Duitsland nagingen waarom het allemaal dan zo fout was gegaan. De
afstand tussen kerk en maatschappij was te groot, was één van de conclusies. Met
Romeinen 13 in gedachten werd het over een ieder gestelde gezag geëerd. “En
werd vergeten dat er ook nog ene Jezus in de Bijbel staat die helemaal niet zo gezagsgetrouw is,” zei Axel, “of de profeten die het gezag voortdurend bekritiseerden.” Of er ook een Nederlandse Kerkendag kon komen, vroeg Mounir zich af.
Axel betwijfelt dat. Mede door het Calvinisme zijn de Nederlandse kerken volgens hem minder begaan met maatschappelijke debatten en politieke kwesties.
Jean Quist
De hele aflevering van De Nieuwe Wereld is hier terug te zien:
https://tinyurl.com/axel-nieuwe-wereld

Ontmoeting - Beleving - Bezinning & Verdieping - Zorg voor elkaar

Activiteitenprogramma voorjaar 2021
Dit katern biedt u een overzicht van de activiteiten
die de komende maanden gepland staan in buurt-enkerkhuis Bethel, Bergkerk en Maranathakerk. Dat
is minder dan anders. U zult begrijpen dat dit met
beperkingen in verband met de corona-pandemie te
maken heeft. Met gastsprekers is het nu bijvoorbeeld heel
moeilijk afspraken te maken. De activiteiten die we nu
wel vermelden, zijn onder het voorbehoud dat het mag
en verantwoord kan. Houd de Wijkkrant in de gaten
of kijk op de websites. Als de kust veiliger is door uitgebreide vaccinatie kunnen er ook zomaar activiteiten bij
komen.
Maar voorlopig zijn we blij met elke gelegenheid die
we elkaar kunnen bieden om te ontmoeten, inspireren,
verrijken of helpen. En ervaringen met digitale ontmoetingen zijn ook niet slecht, al heeft het van aangezicht tot
aangezicht ontmoeten toch duidelijk een meerwaarde.
De activiteiten zijn gerangschikt in diverse categorieën:
Ontmoeting, Beleving, Bezinning & Verdieping, Zorg
voor elkaar. Er zijn vertrouwde en nieuwe activiteiten.
De indeling is altijd weer arbitrair, want activiteiten
passen soms bij meerdere categorieën.
Dat geldt wel helemaal voor de laatste activiteit: de
Kliederkerk, een activiteit voor jong en oud. Daar
wordt druk aan gewerkt en data staan nog niet vast.
Wie weet lukt het in het voorjaar al om het een eerste
keer uit te voeren.
Voor diverse activiteiten hebben we een maximaal aantal deelnemers vastgesteld, om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen. We willen dat het veilig is
en dat iedereen zich ook veilig kan voelen. Van te voren
opgeven is in veel gevallen noodzakelijk.
Graag tot ziens bij één of meer van de activiteiten!
Namens iedereen die zich inzet voor dit programma,
Klaas Bruins, Axel Wicke, Martine Nijveld

Ontmoeting
Rondje koffie

Bergkerk

Elke donderdagmorgen kunt u binnenlopen in de Bergkerk voor
een kopje koffie, ontmoeting, gezelligheid, een goed gesprek.
Tijd: vanaf 10.30 uur. Natuurlijk houden we ons bij alles aan
de corona-richtlijnen. U hoeft zich voor deze inloop niet op te
geven. Wel vragen we u uw naam op de presentielijst te laten
schrijven.
NB: op elke tweede donderdag van de maand kunt u aansluitend meedoen aan ‘Broodje Bijbel’ (namelijk om 11.45 uur; voor
meer info zie onder ‘Bezinning & Verdieping’)
Deze activiteit kan alleen doorgaan als de corona-maatregelen
daarvoor ruimte geven.
Data en tijd: elke donderdag vanaf 10.30 uur
Plaats: Bergkerk

Samen eten in de Bergkerk
Samen eten, contact, ontmoeting, gezelligheid: op de derde maandag van de maand is er een maaltijd in de Bergkerk. Iedereen, jong
en oud, is welkom!
Natuurlijk is het nodig om u vooraf aan te melden. Dat kan tot
en met de donderdag voorafgaand aan de maaltijd. U kunt zich opgeven per mail. Geeft u dan ook meteen uw dieetwensen door? Glutenvrij, zoutarm, vegetarisch, veganistisch, wat dan ook! De menucommissie staat in de startblokken en verheugt zich op uw komst.
Deze activiteit kan alleen doorgaan als de corona-maatregelen
daarvoor ruimte geven.

Adressen:
Bergkerk: Daal en Bergselaan 50A
Bethel: Thomas Schwenckestraat 28/30
Maranathakerk: 2e Sweelinckstraat 156
Het zijn avonden om te kletsen, ‘de’ kerk, een predikant en anderen te ontmoeten, elkaar en misschien jezelf beter te leren kennen.
Van borrelpraat tot diepgrondige discussies is alles mogelijk. Van levenskunstenaar tot flierefluiter, van barfly tot kerkmuis, van filosoof
tot twitteraar – iedereen is welkom. Als je wilt, kan je een krantenartikel, een prent, een citaat uit een boek, iets wat je heeft geraakt of
bezighoudt meenemen.
Mits de corona-maatregelen het toelaten (te zien op www.betheldenhaag.nl), dan komen wij op de derde donderdagavond van de
maand bij elkaar. Kom jij ook eens langs?
Data en tijd: derde donderdagavond van de maand vanaf
20 uur
Informatie: ds. Axel Wicke; 070-331 64 32; axel@
betheldenhaag.nl; twitter: @elziax; www.betheldenhaag.nl
Plaats: eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 558 (tegenover
de HEMA)

Data en tijd: 18 januari, 15 februari, 15 maart; inloop
17 uur; maaltijd 17.30 - 18.30 uur
Plaats: Bergkerk
Kosten: 5 euro
Opgeven: bkmaaltijd@xs4all.nl of per telefoon: 070-360
62 84 (Leonore Brons, koster Bergkerk)

Bethel Open
Ruimte en tijd voor stilte, gesprek en kleinschalige ontmoetingen
In het buurt-en-kerkhuis Bethel gaan ook in het voorjaar van
2021 iedere maandagmiddag de kerkdeuren open. Gemeenteleden,
buurtbewoners, stadsgenoten en voorbijgangers zijn er van harte
welkom.
Na een bizarre en verwarrende tijd waarin wij onze kerkgebouwen en het buurt-en-kerkhuis Bethel niet in mochten, stellen we
deze in het seizoen 2020/21 op een veilige en laagdrempelige manier
open. Om zo tijd en ruimte te bieden voor stilte, gebed en kleinschalige ontmoetingen. Om een kaarsje te kunnen branden, even op
ademen te komen en de gedachten op orde te krijgen. En als u toch
eerder behoefte heeft aan een gezellig of ook een diepgaand gesprek,
aan een gebed of een ritueel: bij ds. Axel Wicke (meestal aanwezig,
tot 17.30 uur) staan koffie en thee klaar. Van harte uitgenodigd!
Data en tijd: elke maandag, 15 - 19.30 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel

Maaltijden in Bethel
Andere, heel verschillende mensen leren kennen, contacten opbouwen, de gezelligheid van samen eten beleven, je op de duur gekend weten: dat kan bij de maaltijden in Bethel.
We doen het vanwege de anderhalvemeter-regel in kleine groepen van maximaal zestien personen.
Let op: Het is niet bekend vanaf wanneer de maaltijden in 2021
weer plaats kunnen vinden.
Data en tijd: dinsdag 17 en 18.30 uur; tweede en vierde
donderdag 12.30 uur.
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: 5 euro
Opgeven: tot een dag van te voren bij maaltijden@
betheldenhaag.nl, tel. 070-318 16 56

De Vrome Freule
In verband met de corona-maatregelen gaan wij er niet van uit dat
wij de Vrome Freule, dé kroegavond met diepgang, dit seizoen
door kunnen laten gaan. We bekijken de situatie per maand en
houden u via onze websites op de hoogte.

Open huis Bethel
Een uurtje koffie of thee drinken met andere mensen, elkaar leren
kennen, gezelligheid beleven, soms ook lief en leed delen, een goed
gesprek voeren of afspreken om samen iets te ondernemen: dat gebeurt allemaal in open huis Bethel. Het is een plek waar mensen
elkaar gastvrij ontvangen en waar u zich gauw thuis zult voelen.
Data en tijd: elke maandag , 14.30 - 16.30 en elke
donderdag, 9.30 - 11.30 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: vrijwillige bijdrage

Krant en Bijbel
‘Krant en Bijbel’ is een gesprekskring. Onder het genot van een
kop koffie en wat lekkers praten wij over actuele maatschappelijke
thema’s die ons op het hart liggen en, waar mogelijk, proberen wij
deze met behulp van Bijbel en de christelijke traditie te verdiepen.
Dit gebeurt in een ontspannende sfeer, wij delen onze gedachten
en gevoelens en discussiëren niet. Er is geen noodzaak om een ander te overtuigen, maar wel de opluchting, dat wij de thema’s die
op tafel komen, niet hoeven op te lossen.
Hebt u zin om een of meerdere keren mee te praten, u bent van
harte welkom. Neem gerust een thema, een krantenartikel, een citaat uit de Bijbel of een ander boek of een preek die u geraakt heeft
mee. En als u niet zo’n prater bent, komen om alleen te luisteren is
ook prima.
Deze activiteit kan alleen doorgaan als de corona-maatregelen
daarvoor ruimte geven.
Data: de tweede woensdag van elke maand, dus 13
januari, 10 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei.
Tijd: 11 uur tot ongeveer 12.30 uur
Plaats: Bergkerk, benedenzaal, toegankelijk via de
buitentrap of via de hoofdingang van de kerk
Begeleiding en informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32,
axel@betheldenhaag.nl, www.bergkerkdenhaag.org
Opgeven: bij Axel Wicke opgeven (maximaal tien
mensen)
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KidsTime-middag

Crèche en Kindernevendienst
Voor kinderen tot en met 12 jaar (basisschool). Met spel en knutselen wordt op speelse wijze het Bijbelverhaal van de zondag verwerkt. Op bijzondere feestdagen zoals Kerst en Pasen wordt er
door de kindernevendienst aan een speciaal project van Kind op
Zondag gewerkt.
Datum en tijd: elke zondagochtend tijdens de kerkdienst
Plaats: Bergkerk en Maranathakerk

Beleving
BethelMuziekMatinee
Ontspannende activiteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd, met leuke dingen zoals spel, handenarbeid, Sinterklaasfeest of Kerst en eten met elkaar. Je mag altijd iemand meenemen, want een KidsTime-middag is ook voor je vrienden en
vriendinnen. Wil je ook een uitnodiging hiervoor in je brievenbus? Mail dan je naam, adres en geboortedatum naar:
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Datum en tijd: twee keer per maand op woensdag en
zaterdag, 17 - 19 uur
Plaats: ’t Valkennest in buurt-en-kerkhuis Bethel
Informatie: voor de juiste data kijk op www.
jeugdwerkdenhaagwest.nl
Kosten: 2,50 euro per kind per keer

TeenTime-avond
TeenTime is voor tieners vanaf groep 8 tot en met
15 jaar, ongeveer één keer per drie weken op vrijdagavond. Voor deelname: meld je aan op info@jeugdwerkdenhaagwest.nl, de leiding zal dan contact met
je opnemen om mee te doen in een WhatsAppgroep. Via de WhatsApp-groep blijf je op de hoogte van elke TeenTime-avond.

Bethel: een huis waar muziek in zit. Dat is letterlijk zo bij de BethelMuziekMatinee. Concerten van een uur, met daarna ontmoetingen, want muziek brengt allerlei mensen bij elkaar. Muziek kan
veel doen: troosten, vrolijk maken, hoop geven, klank geven aan
waar geen woorden voor zijn. Bij de BethelMuziekMatinee komt
van alles aan bod. Nieuwsgierig? Kom wat van de concerten meemaken!
17 januari: Drift. Band met originele muziek en liederen, van ingetogen tot meeslepend, van folk tot blues. Zang, basgitaar, gitaar, percussie, viool
21 februari: ‘Tribute to Adolphe Sax’ Westland Saxofoon Orkest,
solist Erik-Jan de With
21 maart: de Cantantes. Vier zussen die de sterren van de hemel
zingen
18 april: ‘I Musici Giovani’. Strijkersensemble, onderdeel van het
Hofstads Jeugdorkest, o.l.v. Harry van der Meer
Data en tijd: 17 januari, 21 februari, 21 maart en 18 april;
15 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: vrijwillige bijdrage
Opgeven: Er kunnen maximaal dertig mensen en vooraf
aanmelden is verplicht.

Experimenteren met Geestelijke Ontmoetingen

Datum en tijd: vrijdagavond, 20 - 22 uur
Plaats: in ’t Valkennest in buurt-en-kerkhuis Bethel
Informatie: voor de juiste data kijk op: www.
jeugdwerkdenhaagwest.nl

Zomerkamp
Jaarlijks wordt er in de zomervakantie een kampweek voor kinderen van 7 tot en met 14 jaar gehouden. Op een kampeerterrein
met blokhut, veel speelruimte en kampvuurplaats wordt door gemiddeld vijftig kinderen en twaalf begeleiders in twee-, drie-, vier,
vijf- en zespersoonstenten gekampeerd. Elk jaar is er een ander
kampprogramma met een (geheim) thema. Naast de kampdienst
worden er spelen gedaan, zoals dierengeluiden-spel, levend stratego, sportdag en nummerjacht. In je ‘vrije tijd’ kun je voetballen,
tafeltennissen, lijnballen of in je tent lezen en kletsen. Als het mooi
weer is, gaan we zwemmen. 's Avonds veel zingen met elkaar en bij
het kampvuur zitten doen we ook.
In januari 2021 is de Kampfilmavond, van 19 tot 21.30 uur in de
Bergkerk. Als je mee geweest bent is het natuurlijk leuk om de film
van het Wild West kamp, Luyksgestel 2020 te bekijken, maar ook
als je wil zien wat we op ons kamp doen, kun je komen.
Datum: in de eerste week van de zomervakantie, 17 tot en
met 24 juli 2021
Plaats in 2021: Veldhoven
Opgeven: is nu al mogelijk via het aanmeldingsformulier
op de website
Informatie: kijk op www.zomerkampdenhaag.nl

De corona-crisis dwingt het Avondgebed met liederen uit Taizé
om even nieuwe wegen in te slaan. In het seizoen 2020/21 willen
wij op de maandagavonden vanaf 19.30 uur ‘Experimenteren met
Geestelijke Ontmoetingen’. Daarbij zullen wij spelen met verschillende bekende en verrassende methodes, die mensen met elkaar,
met Bijbelteksten en wie weet met God op creatieve manieren in
verbinding laten komen. Denk aan stilte en meditatie, aan beeldende kunst en muziek, aan gesprek, gedichten, gezamenlijk onderzoeken en andere wegen om verhalen uit de Bijbel en je eigen
geloofsweg te benaderen.
Wat op welke manier op een maandagavond op het programma zal staan, zal dus vaak van tevoren een verrassing zijn, al zullen
wij dat ook soms via de Wijkkrant of onze websites bekend maken.
Voorbereid worden deze experimentele avonden door leden van de
voorbereidingsgroep van het Avondgebed, elke laatste maandag van
de maand heeft ds. Axel Wicke de leiding. Van harte welkom!
Data en tijd: elke maandag, 19.30 - 21.30 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel

De BethelBuurtBios
Zin in Film, het cineastisch samenwerkingsproject van Houtrustkerk en kerkgemeente Den Haag-West, organiseert ook dit seizoen weer de BethelBuurtBios: Samen kijken we op een vrijdagavond een bijzondere film op een grote scherm in een gezellige en
corona-proof buurt-bioscoop in de kapelzaal. Met na afloop een
borrel en een goed gesprek. Over de zin van de net vertoonde film,
over wat wij hebben gezien, gehoord en gevoeld.
De films worden vertoond in de kapelzaal van het buurt-en-kerkhuis Bethel. Op het programma staan in de eerste helft van 2021:

lang en de vulkanen, bergen en gletsjers van dit land vertelt deze documentaire adembenemend over de gewelddadige recente geschiedenis van Chili.
12 maart: Sous Le Soleil De Satan (Frankrijk 1987, 93 minuten)
De jonge pastoor Donissan twijfelt aan zijn geloof. Wanneer hij
de zestienjarige Mouchette ontmoet, ontfermt hij zich over haar. Zij
is de minnares van een getrouwd politicus, maar zwanger van een
andere man, die zij heeft vermoord. Donissan tracht Mouchette te
bekeren.
16 april: Calvary (Ierland 2014, 101 minuten)
Father James is een priester in een klein Iers dorp. Op een zondag biecht een parochiaan hem op dat hij als kind misbruikt is door
een priester en dat hij daarom volgende zondag James zal vermoorden. De priester krijgt een week tijd om zich voor te bereiden op zijn
dood.
14 mei: A Serious Man (VS 2009, 106 minuten)
Heerlijk zwarte en enorm joodse komedie van de gebroeders
Coen, over hoe het leven van Larry Gopnik, een joodse professor,

in 1967 uit elkaar valt. Burenruzies, een echtscheiding, omkoping
door een student en de oprukkende moderniteit spelen daarbij een
hoofdrol.
11 juni: Babette’s Feast (Denemarken 1987, 102 minuten)
In de negentiende eeuw werkt de Franse Babette als kokkin bij
de vrome en puriteinse zussen Martine en Filippa op het Deense eiland Jutland. Zij wint de hoofdprijs van de loterij en wil het geld aan
een feestmaal voor de zussen en heel het dorp spenderen.
Data: 12 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei, 11 juni
Tijd: deur open: 19.30 uur; aanvang 20 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: Entree is gratis, bij de uitgang wordt een
vrijwillige extree gevraagd als bijdrage aan de onkosten.
Informatie: Informatie: ds. Axel Wicke; 070-331 64 32;
axel@betheldenhaag.nl; twitter: @elziax;
www.betheldenhaag.nl

Kerkdienst via YouTube

Hoewel het de meeste gemeenteleden wel lukt om via
de computer, tablet of telefoon de kerkdienst via YouTube te bekijken, lukt het toch niet iedereen om snel de
stream te vinden.
Een veelgemaakt fout is dat men in de browser via zoekmachine Google de dienst probeert te vinden. Dat lukt
alleen als Google via hun zoekrobot de geplande dienst
gevonden heeft. Beter en sneller is het om direct via
YouTube de dienst te bekijken.
Ik leg het voor de tablet en telefoon hieronder uit.
Klik op het YouTube-icoontje.
De YouTube-app opent zich. Klik in de kop van het
scherm op het vergrootglas en type daar “wijkgemeente den haag west”. U komt dan op het kanaal van onze
gemeente. Meestal staat de dienst die gestreamd gaat
worden boven aan. Anders iets naar beneden scrollen.

Nog sneller gaat het als u zich abonneert op het You
Tubekanaal van Wijkgemeente Den Haag West.
Dan hoeft u, als u YouTube start, alleen nog maar op uw
abonnement te drukken.

12 februari: (Chili, 2018, 82 minuten)
Aan de hand van de oceaan, de Chileense kustlijn van 2670 mijl

4 – Wijkkrant Den Haag West

Bezinning &
verdieping
Online gespreksgroep Bijbel en kunst
Op twee donderdagen in januari organiseer ik online gespreksavonden. We leggen op beide avonden een kunstwerk naast een
Bijbelverhaal: we luisteren naar het verhaal en kijken naar het
schilderij – om te ontdekken wat het ons brengt om Bijbel en
kunst met elkaar in gesprek te brengen.
In december deed ik voor het eerst een online-aanbod. Passend
in deze tijd, waarin we voorzichtiger zijn met live bijeenkomsten. En
het smaakte voor mij naar meer.
Daarom nogmaals twee avonden. Iedereen is welkom. Minimum aantal deelnemers: vier.
Hoe gaat dit in zijn werk:
- Mensen die belangstelling hebben melden zich via de mail bij
mij aan.
- In de week voorafgaand aan de avond ontvang je van mij het
Bijbelverhaal en een afbeelding van het kunstwerk. Met een
tweetal vragen erbij om je gedachten te vormen. Zo kun je je
thuis al wat voorbereiden op het gesprek.
- Daarnaast ontvangen alle belangstellenden op de dag zelf van
mij een uitnodiging via Google Meet, één van de vele manieren
om elkaar digitaal te ontmoeten (voor wie dit niet kent, informeer even in je omgeving - of eventueel bij mij - hoe dit werkt;
het is heel gebruiksvriendelijk).
- Op de geplande datum en tijd kun je dan online aanschuiven.
Welkom! Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl
Data: donderdag 7 januari en donderdag 21 januari (u
kunt ook één van beide avonden meedoen)
Tijd: van 19.45 uur tot ongeveer 21 uur

Met psalmen door het leven...
Psalmen zijn levensliederen waarin ‘alles wat er aan leven is en wat
in ons leven gebeuren kan’ voorbij
komt: liefde en verdriet, woede en
wanhoop, geluk en crisis, angst en
vertrouwen, vreugde en verlangen.
In de psalmen wordt gejuicht en
geschreeuwd, gelachen en gehuild.
In het najaar had ik avonden gepland bij de psalmen. Helaas konden ze niet allemaal doorgaan. Ik ga proberen deze serie een doorstart te geven vanaf februari.
Elke avond staat één psalm centraal. We lezen die psalm in verschillende vertalingen en luisteren naar elkaars gedachten, gevoelens,
vragen. Psalmen zijn gedichten. Daarom verbinden we de psalm van
toen ook met poëzie van nu. Veel dichters zijn met de psalmen in de
weer (geweest). Die gedichten kunnen een frisse blik bieden op die
oude teksten, een ander zicht, een verrassend perspectief. En zo zoeken we samen naar de betekenis van de psalm voor ons eigen leven
en voor de wereld van nu. Iedereen is welkom!

Vanwege de corona-richtlijnen is er voor deze avonden een maximaal aantal deelnemers vastgesteld, namelijk tien. Als er (net als in
het najaar) meer dan tien aanmeldingen zijn, verdeel ik de deelnemers over twee groepen:
Groep 1: maandag 1 februari en maandag 1 maart
Groep 2: maandag 22 februari en maandag 22 maart
De deelnemers van het najaar krijgen persoonlijk bericht over
deze doorstart. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Als er
meer dan twintig deelnemers zijn, zal ik overwegen een derde groep
te starten. Maar aanmelden is dus een must. Ook als u één avond
mee kunt doen, bent u van harte welkom. Geeft u dat dan bij uw
opgave door?
Data en tijd: 1 februari en 1 maart of 22 februari en
22 maart 20 tot ongeveer 21.30 uur
Plaats: Bergkerk
Informatie en begeleiding: ds. Martine Nijveld
Opgeven: Aanmelden is een must! Dat kan bij
me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24, 06-16 73 37 42.

7 en 9 april – Ecofeministische theologie: Sally McFague en Ivone
Gebara (hoofdstuk 4.1 en 4.2)
7 en 12 mei – Ecofeministische theologie: Catherine Keller en Elizabeth Theokritoff (hoofdstuk 4.3, 4.4 en 4.5)
2 en 4 juni – Oogst: nieuw beeld van Christus en de mens (hoofdstuk 5)
Data en tijd: de middaggroep komt bijeen in de
Houtrustkerk om 15 uur op woensdag 6 januari, 3 februari,
3 maart, 7 april, 12 mei en 2 juni;
de avondgroep in buurt-en-kerkhuis Bethel om 20 uur
op vrijdag 8 januari, 5 februari, 5 maart, 9 april, 7 mei en
4 juni.
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Informatie: ds. Axel Wicke; 070-331 64 32; axel@
betheldenhaag.nl; twitter: @elziax
Opgeven: In verband met de corona-maatregelen is
aanmelden verplicht

De Derde Kamer – vier dialoogavonden

Broodje Bijbel
Op de tweede donderdag van de maand bent u welkom bij ‘Broodje Bijbel’. Deze activiteit sluit qua tijd aan bij de inloopmorgen in
de Bergkerk, maar natuurlijk kunt u ook komen, als u deze inloop
niet bezoekt.
Het idee is dat u zelf een broodje meeneemt, als kerk zorgen we
voor iets te drinken erbij, en als predikant neem ik een Bijbelverhaal
mee, waarover we met elkaar in gesprek gaan. Vaak zal dit Bijbelgedeelte uit één van de evangeliën komen (de activiteit zou dus ook
‘broodje evangelie’ kunnen heten) en ook in één van de komende
zondagsdiensten centraal staan.
We lezen het verhaal, we delen onze associaties en vragen, gevoelens en gedachten - en ik reik het één en ander aan rond de uitleg van
de tekst.
Vanwege de corona-richtlijnen is het maximale aantal deelnemers tien. Graag per keer opgeven.
Ook kunt u dus bij de inloop eraan voorafgaand binnenlopen (ik
ben daar in ieder geval elke tweede donderdag van de maand bij) en
informeren of er nog ruimte is bij deze activiteit.
Deze activiteit kan alleen doorgaan als de corona-maatregelen
daarvoor ruimte geven.
Data: donderdagen 14 januari, 11 februari, 11 maart (en
vervolgens bezien we of/hoe we doorgaan na Pasen)
Tijd: start om 11.45 uur (aansluitend aan de inloop in de
Bergkerk); afsluiting (flexibel) rond 13.15/13.30 uur.
Plaats: Bergkerk
Opgeven en begeleiding: ds. Martine Nijveld, 070-779 07
24, 06-16 73 37 42 of me.nijveld@ziggo.nl

Maakt u zich zorgen over onze samenleving? Over bijvoorbeeld de
toegenomen eenzaamheid, het gebrek aan moraal, de verharding,
de kloof tussen verschillende groepen?
Politici in de Eerste en Tweede Kamer zijn vrij onmachtig om
daar wat aan te doen. Logisch, want samenleven is toch vooral een
gewone mensen-zaak. Een zaak van de Derde Kamer, waar burgers
elkaars situatie, perspectieven en standpunten leren kennen en begrijpen en debatteren zonder gelijk te willen hebben of te willen winnen, beter gezegd: met elkaar in dialoog gaan.
Daarom de uitnodiging om naar de Derde Kamer te komen!
Om samen met anderen goed en respectvol naar elkaar te luisteren
en met elkaar te spreken, meer begrip voor elkaar te krijgen en wegen
naar beter samenleven te vinden: in de straat, in de buurt...
Elk debat wordt voorafgegaan door een korte inleiding en vindt
plaats aan de hand van stellingen en vragen. Er wordt gebruik gemaakt van de dialoogmethode, zoals die gebruikt wordt door Den
Haag in Dialoog.
In de aanloop naar de verkiezingen staan er vier dialoogavonden
van 19.45 tot 21.15 uur:
Dinsdag 26 januari: Vrij(blijvend) uiten van meningen en/of dialoog
Dinsdag 9 februari: Nederlandse identiteit en de culturele diversiteit
Dinsdag 23 februari: Sociale armoede en materiële rijkdom
Dinsdag 9 maart: Hoe is het met de moraal in onze samenleving
gesteld? Wat is er nodig?
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas
Schwenckestraat 28
Begeleiding, meer informatie en opgave: Klaas Bruins,
kbruins@stekdenhaag.nl, 070-318 16 56

Groene theologie: een uitdaging

Najagen van geluk of het streven naar zin

‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort werd in 2019 verkozen tot het beste theologische boek van het jaar. “Met haar grondige theologische onderzoek daagt Van Montfoort uit tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding
tussen God, schepping, natuur en mens,” aldus het juryrapport.
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld de natuur naar zijn hand
gezet. Het westerse christendom stelde dat de mens heerser is over
de natuur. Groene theologie verwoordt een andere kijk op natuur.
Dit boek biedt naast een onderzoek naar de bijbelse traditie ook
een analyse van hedendaagse ecotheologie. Er is ook aandacht
voor ecofeministische theologie en de discussie in het Nederlands
taalgebied.
In deze leeskring bespreken we het boek in twee groepen en lezen thuis van tevoren steeds een gedeelte. We zijn weliswaar in oktober al begonnen, maar in verband met de corona-maatregelen nog
niet zo ver als wij dachten. Mocht je de inleiding en hoofdstuk 1 al
gelezen hebben, schuif dan gezellig aan! Begeleiders van de kring zijn
ds. Axel Wicke en ds. Karl van Klaveren.

“Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing.
Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om
draait.”
(Dirk de Wachter in De kunst van het ongelukkig zijn.)
Dirk de Wachter is een psychiater die vanuit de ervaringen in zijn
spreekkamer boeken geschreven heeft over wat er met mensen en de
samenleving aan de hand is.
Hij signaleert dat mensen voortdurend geluk najagen en denken
dat ze dat zelf kunnen en moeten maken. Het omgaan met tegenslagen, met ongeluk, lijkt ons steeds moeilijker af te gaan.
Hij wil mensen op het spoor zetten van het streven naar zin. Dat
gaat geluk en ongeluk te boven. In drie gespreksavonden wisselen we
uit of we ons herkennen in de diagnoses van De Wachter en wisselen
we uit waarin we zin (kunnen) zoeken en wat ons zin geeft.

6 en 8 januari – Het andere wereldbeeld van de Bijbel: teksten
over schepping (hoofdstuk 2.1 en 2.2)
3 en 5 februari – Het andere wereldbeeld van de Bijbel: teksten
over redding van de aarde (hoofdstuk 2.3, 2.4 en 2.5)
3 en 5 maart – Nederlandse ecotheologie (hoofdstuk 3)

Data: dinsdag 13 april, 27 april en 11 mei.
Tijd: 19.45 – 21.15 uur.
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel
Begeleiding en opgave: Klaas Bruins,
kbruins@stekdenhaag.nl, 070-318 16 56
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Zorg voor elkaar
Computerhelpdesk
Steeds meer wordt er vanuit gegaan dat iedereen maar overweg
kan met computer, tablet of mobiele telefoon. Maar dat is natuurlijk niet zo, zeker niet als je er niet mee bent opgegroeid.
Bent u onzeker of onbekend op dit gebied, of wilt u meer kunnen, weet dan dat u elke donderdagmorgen terecht kunt met uw
vragen. Vaak is het handig als u uw laptop, tablet of mobieltje bij u
hebt.
Data en tijd: elke donderdagmorgen, 10 - 12 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: geen

Eerste hulp bij juridische vragen
Soms ontstaat er met een buur of een instantie een geschilpunt,
waarbij je niet weet wat je rechten zijn of wat je er tegen kunt doen.
Advocate Harma van der Heijde-Boertien is in principe elke derde
dinsdagavond van de maand beschikbaar bij Bethel, om u een eerste advies te geven bij juridische vragen. Als u daar gebruik van wilt
maken, mail of bel dan met Klaas Bruins, kbruins@stekdenhaag.
nl, tel. 070-318 16 56. Hij zorgt er dan voor dat Harma contact met
u opneemt.

King's College Chapel
Vanuit onze wijkgemeente gaan we soms ook op reis en
bezoeken onderweg kerken. De foto’s op deze pagina
werden gemaakt door onze opmaakredacteur Herman
Hartman. Hij schreef er zelf de uitleg bij.

O

p deze pagina zien we de King's College Chapel in Cambridge. Een werkbezoek om heel andere reden bracht
mij destijds in Cambridge. Daar kreeg ik op een koude
dag in november de kans om een
aantal uren in de oude stad rond
te kijken en een bezoek te brengen
de King's College Chapel. Voor
mij nog altijd het centrum van
de Engelse kerkmuziek met het
King's College Choir, die je met
hun stemmen door de ijlheid
van hun klank meenemen in
het kerstverhaal, elk jaar weer.
Als de engelen letterlijk gezongen hebben in de velden moet
het ooit zo geklonken hebben als in hun beste stukken. Ze zingen
zes dagen in de week in dagelijkse kapeldiensten in die kerk met
die fameuze akoestiek en een al even fameus orgel. Helaas zorgen
de verplichtingen waarvoor ik eigenlijk in Cambridge was dat ik
niet naar de kapeldienst kon die avond. Dat werd goed gemaakt
door dat tijdens mijn bezoek de organist zich aan het inspelen was
en de complete ruimte vulde. Er zijn plekken waar je stil wordt en
je klein voelt en tot rust komt. Voor mij was dat hier zeker het geval.
Herman Hartman
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Kliederkerk
In 2021 willen we graag starten met een nieuwe activiteit: Kliederkerk!
Wat is Kliederkerk?
Als je wil weten wat Kliederkerk is, kun je het beste wat struinen
op de website van de PKN: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk
Op deze website wordt uitgelegd waar de naam Kliederkerk
vandaan komt. Het is verwant met onder meer het Engelse Messy
Church. Kliederkerk en Messy Church (Rommelkerk): twee benamingen waarin je hoort dat er bij deze activiteit heel wat afgekliederd, geknutseld, ontdekt en gespeeld wordt. Het kan een heerlijke
chaos worden. Creatief en rommelig. Er is ruimte voor ontmoeten,
ontspannen, proberen, lachen, mislukken, plezier.
Wat doe je in de Kliederkerk?
Er zijn ondertussen (ook in Den Haag) heel wat kerken die met
deze activiteit aan de slag zijn gegaan zoals de Lukaskerk. Een
doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie
onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Daarbij staat een Bijbels verhaal of thema centraal.
Een goed moment om Kliederkerk te organiseren lijkt de zondagmiddag te zijn, vanaf ongeveer 16 uur. Iedereen (jong en oud) kan
meedoen met deze activiteit.
Het woord Kliederkerk doet vermoeden dat de activiteit zich

allereerst richt op kinderen (en ouders/grootouders), maar mensen
van alle leeftijden en leefstijlen zijn welkom. En het is alleen maar
mooi als er ook mensen aansluiten die zich niet of niet meer verbonden voelen met kerk of geloof. Alle zoekers zijn welkom. Kliederkerk
is met vreugde inclusief! Als kerk willen we tenslotte een plek zijn,
waar we samen onze weg zoeken naar dat goede land van God.
Waar en wanneer in Den Haag-West?
Kliederkerk krijgt zijn plek in Bethel. De activiteit sluit goed aan
bij de uitstraling van het buurt-en-kerkhuis: laagdrempelig, gastvrij, een open huis. Er is een kapel, een goede keuken, diverse andere ruimtes: precies wat we nodig hebben. De frequentie moet te
zijner tijd nader bepaald worden. Ondertussen is er een team gevormd dat de plannen concreet vorm gaat geven. Dit team bestaat
uit: Nelleke van Kooij, Madelein van der Plas-van der Sloot, Hanne Glerum, Ada Hoek, Margriet den Heijer en Martine Nijveld.
De PKN biedt goede ondersteuning bij de opstart van deze activiteit en daar zullen we dankbaar gebruik van maken. Met andere
woorden: wordt vervolgd!
Maar neem contact op als je er al meer over wilt weten: ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl

Rond de diensten
Zondag 17 januari - Oecumenische diensten Bergkerk
en Heilige Familiekerk
Op de derde zondag van januari bidden we in onze oecumenische diensten voor
de eenheid van kerken en christenen. Dit jaar is het thema van de gebedsweek
voor de eenheid: ‘Blijf in mijn liefde’ (Johannes 15, vers 9), een tekst waarin gewezen wordt op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid.
Op dit moment kunnen we in onze kerken nog steeds maximaal dertig mensen
welkom heten (inclusief kinderen; exclusief medewerkers). We stellen de mensen,
die naar de kerk willen komen, niet graag teleur. Daarom hebben we het volgende bedacht. Gewoonlijk sluit één van beide kerken de deuren op de oecumenische
zondag, maar dit keer zijn zowel de Heilige Familiekerk als de Bergkerk open.
Kerkgangers kunnen gewoon naar hun eigen kerk (en zich dus ook aanmelden via
de vertrouwde kanalen). Alleen de voorgangers gaan naar ‘de andere kerk’. Dat betekent dat in de Bergkerk pastor Duncan Wielzen voorgaat en in de Heilige Familiekerk ds. Martine Nijveld: een oecumenische kanselruil. In beide kerken volgen
we dezelfde liturgie. Welkom!

Zondag 17 januari - Oecumenische diensten Maranathakerk en
de andere kerken van het Oecumenisch Beraad Duinoord
In de Maranathakerk staan wij op de derde zondag van januari in een oecumenische dienst stil bij de eenheid van kerken en christenen. Dit jaar staat de gebedsweek voor de eenheid onder het motto: ‘Blijf in mijn liefde’ (Johannes 15:9).
Omdat in alle kerken van het Oecumenisch Beraad Duinoord maximaal dertig
mensen zijn toegelaten is deze keer besloten, om op die zondag geen kerk te sluiten. In plaats van één oecumenische dienst in één van onze kerken houden wij
op 17 januari één en dezelfde oecumenische dienst in alle kerken van dit verband,
maar wel met een voorganger uit een andere kerk, die ook een unieke preek zal
houden. Het wordt dus een uiterst gezellige stoelendans tussen de Evangelische
Broedergemeente, de rk Elandstraatkerk, de Houtrustkerk, de Noorderkerk en
de Maranathakerk. In de laatste zal op 17 januari ds. Christine Welschen uit de
(EBG) voorgaan, van harte welkom!

Aanmelden
Voor kerkdiensten geldt nog steeds het maximum van dertig bezoekers (inclusief kinderen; exclusief medewerkers). U moet zich dus aanmelden en een plekje reserveren. En is het maximum aantal kerkgangers bereikt? Dan krijgt u een
berichtje én voorrang bij een volgende kerkdienst. Aanmelden voor de diensten
in de Bergkerk kan door het sturen van een mail naar bkreserverenkerkdienst@
xs4all.nl of telefonisch bij koster Leonore Brons (06-81 48 67 57) of bij geen gehoor bij Joost Smits (070-368 39 66). En in de Maranathakerk door een mail
naar info@maranathakerkdenhaag.nl of telefonisch bij Margreet de Pous: (0658 88 50 63). Bij binnenkomst kunt u zich ook aanmelden voor de dienst van de
week daarop.

Zang door gemeenteleden?
Samenzang is nog steeds niet mogelijk. In de afgelopen maanden hebben musici en solisten de diensten met muziek en zang gekleurd. Graag willen we in de
komende tijd meer gemeenteleden betrekken bij de zang. Bij dezen roepen we
daarom gemeenteleden, die van zingen houden (en ook wel een béétje zingen
kunnen), op om zich aan te melden voor ‘de gemeentezang’.
U kunt zich opgeven bij Bert van Stam, organist Maranathakerk (organist@
maranathakerkdenhaag.nl) of bij Christi van der Hauw-Scheele, cantor Bergkerk
(jaap-christi@online.nl). Nadat we de opgaven binnen hebben, wordt er door Bert
een rooster gemaakt voor de Maranathakerk en door Christi voor de Bergkerk.
Voor één dienst hebben we vier zangers nodig. Deze zangers doen dan voor en namens de andere kerkgangers de gemeentezang. Ze zullen een deel van de liederen
doen in de dienst. De andere liederen worden gelezen of muzikaal vertolkt. De
zangers moeten natuurlijk op een afgesproken tijd vóór de dienst in de kerk komen
om te oefenen/in te zingen. De andere zondagen vullen we dan blijvend in met solisten en/of extra musici. We bekijken nog even wat de beste plek in de kerk is voor
de zangers om te zingen (gelet op de corona-richtlijnen in dezen). Maar hebt u/heb
jij belangstelling? Geef u/jij op!

Samen vieren in kerk en elders
Alle diensten worden uitgezonden via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of de
App Kerkomroep) en u kunt ze daar live of later beluisteren. Ook blijven we als
wijkgemeente Den Haag-West diensten met beeld uitzenden. Deze beeldopname komt in januari vanuit de Bergkerk. en is te vinden op ons eigen Youtubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West. Ook op dit kanaal kunt u diensten live
of later meevieren. Zoek op Youtube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u
vindt onze uitzendingen. Of tik dit webadres in: www.tiny.cc/DenHaagWest.
ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke

MELKHANDEL HABETS
Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw
Vogelwijk en omgeving.
Ook voor horeca en groot verbruik
G. Habets, tel. 397 61 03

Erediensten januari 2021
Datum

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

01 januari
Nieuwjaarsdag

8e Kerstdag / Naamgeving
Geen dienst

Geen dienst

03 januari
Epifanie

Ds. Axel Wicke

Ds. IJjo Akkerman

10 januari
1e na Epifanie
Doop van de Heer

Ds. Olivier Elseman

Ds. Martine Nijveld

17 januari
2e na Epifanie

Dr. Duncan Wielzen
Oecumenische dienst

Zr. Christine Welschen
Oecumenische dienst

24 januari
3e na Epifanie

Dr. Paul Sanders

Ds. Axel Wicke

31 januari
4e na Epifanie/
Septuagesima

Dr. Piet Schelling,
Monster

Ds. IJjo Akkerman

Voor het bijwonen van een dienst is aanmelden verplicht. Zie ‘Rond de diensten’ voor meer informatie.
De kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl of via de app
Kerkomroep. En ook te horen en te zien via ons eigen You Tube-kanaal. Zoek op You Tube naar
Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in:
www.tiny.cc/DenHaagWest.

Leesrooster januari 2021
01 januari
03 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari

Oude Testament
Numeri 6:22-27
Jesaja 60:1-6
Jesaja 55:1-11
Jesaja 62:1-5
1 Samuël 3:1-10(18)
Deuteronomium 18:15-20

Epistellezingen
Handelingen 4:8-12
Efeziërs 3:1-12
Handelingen 19:1-7
Romeinen 4:19-25
1 Korintiërs 6:11b-14
1 Korintiërs 8:1b-13

Evangelielezingen
Lucas 2:21
Matteüs 2:1-12
Marcus 1:1-11(13)
Johannes (1:29-)2:1-11
Marcus 1:14-20
Marcus 1:21-28

Wij gedenken

Vakantie

Berendina Wilhelmina Koek- Rook
(8 maart 1927- 15 november 2020)
Dinny was een trouwe bezoekster van de kerkdiensten in de Bergkerk. Ze kwam
met de auto en later met de (elektrische) fiets. Toen dat niet meer ging, maakte
ze dankbaar gebruik van de autodienst om haar naar de Bergkerk te brengen. Na
elke dienst had ze tijdens de koffie haar vaste plek aan de grote tafel in de kerkzaal, voor een gezellig samenzijn met vertrouwde gemeenteleden. Dinny is 93 jaar
geworden en tot het einde van haar leven vol belangstelling voor wat er om haar
heen gebeurde. Vanaf september 1998 moest Dinny alleen verder, als weduwe van
D.H. Koek, die als ouderling ook zeer betrokken was bij de Opstandingskerk/
Bergkerk. Vriendschappen koesterde ze en de telefoon was haar lifeline om contact te houden, vrijwel de enige mogelijkheid in coronatijd. Tot enkele maanden
voor haar overlijden hoorde je haar vrolijke lach, humor was aan haar welbesteed.
Ze bleef scherp en volgde de maatschappelijke ontwikkelingen om haar heen. Ze
was muzikaal, zong onder meer in het kerkkoor, en was creatief. Onder begeleiding van Marion Jongens werden ‘hongerdoeken’ geschilderd, waarop taferelen
rondom het Paasverhaal werden afgebeeld. Haar tuin zorgde voor in- en ontspanning. Grote liefde voor kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen kwam
onder andere tot uiting in het eindeloos bekijken van foto’s met uiteraard de bijbehorende verhalen. De begrafenis, verzorgd door haar kinderen, was stijlvol, overeenkomend met de wijze, waarop ze in het leven stond en anderzijds gevuld met
persoonlijke herinneringen en ervaringen. We zullen haar missen.
Edwine Muller

Martinus Arie de Ruiter (14 januari 1934 – 15 november 2020)
Op zondag 15 november overleed Maarten de Ruiter. De afscheidsdienst was
op zaterdag 21 november in de aula van Oud Eik en Duinen, in de kleine kring
van zijn familie. Tijdens dit afscheid werd liefdevol het verhaal van zijn leven
verteld, vergezeld door vele foto’s en door mooie muziek. We sloten af met een
paar regels uit het hoge lied van Paulus over de liefde uit 1 Korintiërs 13, waar onder andere staat: “Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is niet jaloers, vervalt
niet in grootspraak, in eigendunk. Ze gedraagt zich niet grof, ze is niet uit op het
eigen belang. De liefde zal nooit ophouden te bestaan.” Een tekst waarmee in
dankbaarheid werd teruggezien op al het goede dat Maarten mocht ontvangen
en geven: zijn zorgzaamheid, zijn liefde voor dieren en duinen, zijn eenvoud en
zijn rechtvaardigheidsgevoel, zijn stimulerende steun. Een betrokken vader, die
je het beste gunde en zich daarvoor inzette. Een sportief mens ook. Hij hield
van wandelen, van buiten en bewegen. Geen mens voor een druk sociaal leven,
eerder van de vaste stek (Scheveningen om de hoek!) en van huiselijkheid, eenvoudig, maar nooit bezuinigend op goede muziek. Hij genoot van het leven en
was er nog lang niet klaar mee, toen een ziekte hem overviel en hij moest accepteren (en accepteerde) dat het einde dichtbij kwam. We hebben hem op Eik en
Duinen begraven, toevertrouwd aan de liefde en ontferming van de Eeuwige.
We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle goeds.
ds. Martine Nijveld

Van 24 tot en met 31 januari heeft ds.
Martine Nijveld vakantie.
Ds. Axel Wicke zal haar, waar nodig, vervangen.

Vrome Freule
afgelast
Gezien de ontwikkelingen van de besmettingscijfers, is de Vrome Freule
helaas tot nadere kennisgeving afgelast.
ds. Axel Wicke
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Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt voor wie
woont aan de landkant van de lijn
Kennedylaan, Segbroeklaan,
Stokroosstraat, Laan van
Meerdervoort, Groen van
Prinstererlaan
Wijkgemeente Den Haag West
Tel. (070) 331 64 32
Predikantenspreekuur: ma, wo, do
Telefonisch
Axel Wicke
10-11
uur en vr 14-15 uur
Eerste
tot 40
Vrij
op:aanspreekpunt
di, vrijdagochtend
en jaar
za
Tel. (070) 331 64 32
axel.wicke@betheldenhaag.nl
Telefonisch
spreekuur:
Twitter:
@elziax
Ma/woe/do/vrij 10-11
Egelantierstraat
75, uur
Dinsdag
en zaterdag
2565
XJ Den
Haag vrij
axel@bethelkapel.nl
Martine
Nijveld
Twitter: @elziax
Eerste
aanspreekpunt
Egelantierstraat
75, voor wie
woont
aan
deHaag
zeekant van de lijn
2565 XJ
Den
Kennedylaan, Segbroeklaan,
Martine NijveldLaan van
Stokroosstraat,
Eerste aanspreekpunt
40-70 jaar
Meerdervoort,
Groen van
Tel. (070) 779 07 24
Prinstererlaan
Werkdagen:
dinsdag,
Tel.
(070) 779maandag,
07 24
donderdag,
Tel.
06 16 73 vrijdag.
37 42
Telefonisch best
bereikbaar
Werkdagen:
maandag,
dinsdag,
tussen 8.30 en
9.30 uur.
donderdag,
vrijdag.
me.nijveld@ziggo.nl
Telefonisch
best bereikbaar
Fuutlaan
3, 2566
SB Den
tussen
8.30
en 10.00
uur. Haag
me.nijveld@ziggo.nl
Kerkelijk werker ouderenpastoraat
Fuutlaan
3, 2566 SB Den Haag
Sity Smedinga

Wijk info

Eerste aanspreekpunt 70 jaar +
Jeugdwerk
Tel. 06 37 35 07 51
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
sitysmedinga@gmail.com
Nelleke
van Kooij
Tel.
(070) 363 04 72
Jeugdwerk
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

vacant
Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

Secretaris wijkkerkenraad
Jan Kouwenberg
Tel. (070) 346 34 43
jmkouwenberg@planet.nl

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat
Buurt-en-kerkhuis
Bethel28/30
Tel. (070)Schwenckestraat
345 93 42
Thomas
28/30
www.betheldenhaag.nl
Tel.
(070) 318 16 56
Twitter: @BethelDenHaag
www.betheldenhaag.nl
Facebook:
Buurt-en-kerkhuis Bethel
Twitter:
@BethelDenHaag
Den Haag Buurt-en-kerkhuis Bethel
Facebook:
Den Haag
Coördinator
Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal
Klaas
Bruins, diaconaal
opbouwwerker
opbouwwerker
Tel (070) 345 93 42
Tel.
(070) 318 16 56
kbruins@stekdenhaag.nl
kbruins@stekdenhaag.nl
Beheerder
Beheerder
Nelleke van
van Kooij
Kooij
Nelleke
Tel. 06
06 10
10 23
23 53
53 21
21
Tel.
bethelbeheer@gmail.com
bethelbeheer@gmail.com
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Bergkerk
Kerk en Gemeentecentrum
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org

Bergkerk
Koster en zaalverhuur
Koster, Centraal Informatiepunt
Leonore Brons
en zaalverhuur
Bergkerk
Maranathakerk
Tel.
(070) 360 62 84
Marian
van Duijvenvoorde
Kerk en Gemeentecentrum
Kerk(070)
en Gemeentecentrum:
bergkerk@xs4all.nl
Tel.
345 91 19
Daal en Bergselaan 50 A
2e Sweelinckstraat 156
info@maranathakerkdenhaag.nl
2565 AE Denlocatieteam
Haag
2517 HB Den Haag
Coördinator
Tel. (070)Muller-Buschman
360 62 84
www.maranathakerkdenhaag.nl
Edwine
Ledenadministratie
www.bergkerkdenhaag.org
Tel. (070)
Tel.
(070) 365 11 66
Ulco
Klos345 91 19
e.muller-buschman@ziggo.nl
ledenadministratie@
Koster en zaalverhuur
Koster, Centraal Informatiepunt
maranathakerkdenhaag.nl
Leonore Brons
en zaalverhuur
Ledenadministratie
Tel. (070)
360 62 84
Marian vanlocatieteam
Duijvenvoorde
Gerard
Gutz
Voorzitter
bergkerk@xs4all.nl
Tel. (070)
91 19 a.i.
Tel.
(070) 368 96 48
Erika
van 345
Gemerden
info@maranathakerkdenhaag.nl
g.gutz@casema.nl
voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl
Coördinator locatieteam
Tel. 06 24 75 33 48
Edwine Muller-Buschman
Ledenadministratie
Organist
Tel. 070-365
11 66
Ulco Klos
Warner
Fokkens
Organist
e.muller-buschman@ziggo.nl
ledenadministratie@
Tel.
(010) 210 85 89
Bert
van Stam
maranathakerkdenhaag.nl
info@warnerfokkens.nl
Tel:
06 24 79 50 14.
Ledenadministratie
organist@maranathakerkdenhaag.nl
Gerard Gutz
Scriba
Cantor
Tel. (070)
48
Jan Kouwenberg
Christi
van368
der96
Hauw-Scheele
Kerkrentmeesters
g.gutz@casema.nl
Tel. (070)Gijsbers
346 34 43
Tel.
(070) 354 64 62
Carolien
scriba@maranathakerkdenhaag.nl
jaap-christi@online.nl
kerkrentmeesters@
Organist
maranathakerkdenhaag.nl
Warner Fokkens
Cantor-organist
Kerkrentmeester
Tel.
06 10 16 90 59
Tel. (010)
210Tel.
85(070)
89 368 39 66
vacature
Joost
Smits
info@warnerfokkens.nl
joost.smits@hotmail.com
Penningmeester
Kerkrentmeesters
Helga
Vermaas
Cantor
Karin van Beek-Dekker
Diaconie
penningmeester@
Christi van der
Hauw-Scheele
(penningmeester)
Willem-Jan
Huijssoon
maranathakerkdenhaag.nl
354 65
64 92
62 —wjh@wxs.n
Tel. (070) 350 48 41
Tel. (070) 392
jaap-christi@online.nl
penningmeester@
Diaconie
maranathakerkdenhaag.nl
Contactpersoon
Adrie
Vrolijk
Kerkrentmeesters
‘Omzien naar elkaar’
Tel. 06 45 47 62 18
Joost Smits
36832
3920
66
Diaconie
Aaltje
Visser,Tel.
tel.(070)
070 323
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl
joost.smits@hotmail.com
Nell de Vries-Naaborgh
Tel. (070) 352 14 78
Autodienst
Contactpersoon
Diaconie
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl
Joost
Smits Tel. (070) 368 39 66
‘Omzien
naar elkaar’
Willem-Jan Huijssoon
joost.smits@hotmail.com
Sietske Oosterheert
Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl
Autodienst
tel.
070 323 91 89
Marja Korving
Bankrekeningnummers
Autodienst
Tel. (070) 363 08 89
Bergkerk/Bethel
Autodienst
Joost INGB
Smits 0000
Tel. (070)
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl
NL21
5102368
50 39 66
Marja
Korving
joost.smits@hotmail.com
Protestantse
Wijkgemeente
Tel. (070) 363 08 89
Bankrekeningnummers
Bergkerk (voor collectebonnen en
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl
Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00
giften
wijkwerk)
Bergkerk/Bethel
Kerkrentmeesters Maranathakerk
Bankrekeningnummers
NL52
0474 5102
2767 50
59
NL21 ABNA
INGB 0000
(ook voor
bijdragen
kerkmuziek)
NL21
INGB
0000 5830
00
Wijkkas
Bergkerk
(ook Comité
Protestantse
Wijkgemeente
Kerkrentmeesters Maranathakerk
Meeleven)
Bergkerk (voor collectebonnen en
(ook voor bijdragen kerkmuziek)
NL94 INGB 0009 6853 30
giften wijkwerk)
Stichting Steunfonds Maranathakerk
NL38 RABO 0373 7207 77
NL94 INGB 0009 6853 30
NL52 ABNA 0474
2767 59
Protestantse
Gemeente
Den Haag
Stichting Steunfonds Maranathakerk
Wijkkas
Bergkerk
(ook
Comité
(voor
kerkelijke
bijdragen)
04
29
NL52 INGB 0000 3125 88
Meeleven)
Diaconie Maranathakerk
NL92 INGB 0007 5801 75
NL52 INGB 0000 3125 88
NL87 FVLB
0635 8147 30
Diaconie
Bergkerk
Diaconie Maranathakerk
Protestantse Gemeente Den Haag
Jong Tuinen
NL39
TRIO 0786
8127 02
(voor kerkelijke
bijdragen)
Kopij voor
voor het
het
Kopij
ZWO-commissie
Bergkerk/
Aanleg
Onderhoud
NL92 INGB 0007 5801 75
februarinummer
uiterlijk
Bethelkapel
februarinummer
Diaconie Bergkerk

op 8 januari
uiterlijk
op 11 januari
zenden
aan:
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com
wijkkrantdhw@gmail.com

NL39 TRIO 0786 8127 02
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

KidsTime-middagen wo, za, om de 2 weken, 17.00-19.00 u
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
Maaltijden
di 17 u en 18.30 u, 2e en 4e do van de maand,
Bethel zie betheldenhaag.nl
12.30 u
Experimenteren
ma 19.30-20.15 u
met Geestelijke
Buurtbios
2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u
Ontmoetingen
Buurtkoffie
di 14-16 u, do 9.30-11.30 u
TeenTime
vr 14-16
gemiddeld
om de
Computerhelpdesk
di
u, do 10-12
u 3 weken, 20-22 u,
Vrome Freule
iedere
3e do
Creaclub
ouderen di
10-12.00
u van de maand, v.a. 20 u
Kinderclub
vrij 19-20 u
Bergkerk zie www.bergkerkdenhaag.org
KidsTime-middagen wo, za, om de 2 weken, 17.00-19.00 u
Samen eten
iedere 3e
3e di
maandag
van de maand
17.30u-18.30
u
Juridisch
spreekuur iedere
van de maand,
19.30-20.30
u
in de Bergkerk
Maaltijden
di, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u
Rondje koffie
iedere do 10.30 u
Meditatief
Broodje
Bijbel
iedere
2e donderdag
van de maand 11.45 u
avondgebed
ma
19.30-20.15
u
Rouwverwerkings3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
groep
Amnesty
4e ma van de maand, 20 u
TeenTime
1e
enwo
3e10-12
vrijdag
de1e
maand,
Buurtkoffie
elke
u, van
op de
wo 20-22 u
Verhalencafé
2e
vrij
van
de
maand,
15-17
u
met levende muziek
Vrome
iedere
2e do
van de maand,
KlassiekFreule
concert
3e zo van
de maand,
17-18 u v.a. 20 u
Vrouwencafé
laatste
of voorlaatste
van de maand,
15-17 u
‘Het gesprek’
3e wo van
de maand,za
14.30-16.30
u
Locatieberaad zie www.maranathakerkdenhaag.nl
2e ma van de maand, 20 u
Maranathakerk
Maaltijd
2e ma
wo van
Amnesty
4e
van de
de maand,
maand, 18
20 uu (niet in september)
Reserveren:
(070)
14 78
Buurtkoffie,
wo
10-12 u (niet
in352
september)
PIGL
di 11
Protestants
Indisch
Klassiek
concert
3e
zou,
van
de maand,
17-18 uGeestelijk Leven

Vaste activiteiten

‘Het gesprek’
Locatieberaad
Maaltijd

3e wo van de maand, 14.30-16.30 u
2e ma van de maand, 20 u
2e wo van de maand, 18 u (niet in september)
Reserveren: (070) 355 73 56.
di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

PIGL

Vervoert ouderen in o.a. stadsdeel Segbroek.
De wijkbus rijdt iedere werkdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Wij zoeken nieuwe klanten!
Ook zoeken we dringend vrijwilligers
om 1 dagdeel per week te chaufferen.
U kunt ons bereiken op tel: 070-3685070
van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 10.00 uur.
Adres: Escamplaan 61F (Escampade)
Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

Klatteweg 7

o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
2597 KA
Den
Haag Betrokken,
behulpzaam,
regelend.
”SORGHVLIET”
Groot
Hertoginnelaan
1
Vastlegging persoonlijke
wensen in ons vertrouwelijke
Telefoon
06-53 28
36Loosduinen
04
29
”WALDECK”
Oude Haagweg
Formeel
waar dat
nodig is, ontspannen
archief (kosteloos)

-informatie
THUIS-opbaring met vereiste middelenals
endat
zorgkan. DatKostenbegroting,
kunt u verwachten

Uitvaartverzekering (geïndexeerd)

ORGA
RT

I
ISAT E - N
N

NellekeNL78
van Kooij
Rek.nr:
INGB 0006 7296 40
Tel. (070) 363 04 Jeugdwerk
72
Penningmeester
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Voorzitter wijkkerkenraad
Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
vacant
Penningmeester
Jeugdwerk
Secretaris
wijkkerkenraad

2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 345 91 19

Bergkerk

Vaste activiteiten

- UITVAA

Wijk info

wo 6
15 u Leeskring Groene theologie, Houtrustkerk
Ma 1 19.30 u Taizé-viering, Bethel
do 7 19.45 u Online gespreksgroep Bijbel en kunst
Wo 10
17 u KidsTime-middag, Bethel
vr 8
20 u Leeskring Groene theologie, Bethel
Wo 10
18 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
wo 13
11 u Gesprekskring Krant en Bijbel, Bergkerk
Do 11
20 u Vrome Freule
do 14 11.45 u Broodje Bijbel
Vr 12
15 u Verhalencafé, over etiquette, Bethel
zo 17
15 u BethelMuziekMatinee
Zo 14 11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
ma 18 17.30 u Samen eten in de Bergkerk
Zo 14
15 u BethelMuziekMatinee, Irma Kort en
do 21 19.45 u Online gespreksgroep Bijbel en kunst
Marrit van der Weij
di 2
19.45 u De Derde Kamer, Bethel
Wo 17 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Vr 19
14 u Leesclub, Kwaliteit van leven
Za 20
8 u Mini retraite, buitenlocatie
Bethel
zie
betheldenhaag.nl
Za 20
19 u Kamp-film-avond, Bethel
Bethel
ma 15 - 19.30
Zo
21 Open
17 u Harpconcert
MereluNaomi, Maranathakerk
Buurtbios
2eleven
vrij van
dedoet,
maand,
19.30-22.30 u
Wo
24 10.30 u Als het
pijn
Bethel
Open huis Bethel iedere ma 14.30-16.30, iedere do 9.30-11.30
Za 27
15 u Vrouwencafé, Over optimisme, Bethel
Computerhelpdesk iedere do 10-12 u
Wo
31 ouderen
20 u Lezing:
Nepnieuws,
Creaclub
di 10-12.00
u Peter Burger, Maranathakerk

(waardevast)
als u mij vraagtDepositoregeling
het afscheid
van een
overleden dierbare tetelefoon
begeleiden.

Henri de Jong Tuinen
070 - 3451676
erik c. cox | egardsuitvaart.nl
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Kantoor en bespreekruimte
I

teren
“een de
levende
kerk tijdens
en na corona.”
lk jaarinreikt
gemeente
Den Haag
Uiteen
de foldertekst:
“Meer
dan
ooit
missen
gouden, zilveren en bronzen we de warmte van andere mensen
om onsbordje
heen: de
bij een ontmoeting,
uithanddruk
als waardering
voor ex- een spontane knuffel, dat klopje
op
de
schouder.
Mensen
zoeken
verbinding,
cellentie in eetgelegenheden voor ouderen. contact en genegenheid.”
En desturen
kerk iszijdaarbij
voor
veel mensen
niet weg te denken: samen komen om
Daarbij
‘mystery
guests’
naar deze
je
geloof
in
God,
maar
ook
je
levenservaringen,
te delen. Met elkaar. Dat geeft
plekken.
eenEind
bijzondere
band.’
2017 viel Buurt-en-kerkhuis Bethel
Met
nameWij
wordt
continuïteit
van het kerk-zijn benadrukt. “Wilt u ook
in de
prijzen.
zijn de
vergeleken
met profesdat
de
kerk
kan
blijven
doen
waar
ze
al
eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag
sionele bedrijven als Apettito en Van Harte
voor
de
kerk
van
morgen.
Dankzij
uw
bijdrage
en zorginstellingen als Florence. Maar
die kan de kerk voortbestaan.”
In
het
volgende
nummer
van
de
Wijkkrant
moesten het stellen met brons of zilver en volgt meer informatie over Kerkbalans.
wij ontvingen goud!
En waar zijn wij dan zo goed in? Wat zijn
dan de criteria die ertoe hebben bijgedragen
dat wij deze waardering hebben gekregen?
Het zijn de volgende aspecten die genoemd
werden: verse producten, op locatie bereid,
variatie van gezonde maaltijden en goed
gastheer/-vrouwschap waar aandacht is
voor de gasten.
We zijn trots op deze waardering en hopen dat in 2018 opnieuw waar te maken.
Wijkgemeente Den Haag West
Maranathakerk
Klaas Bruins
Kerk en Gemeentecentrum:

Agenda januari 2021

Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag
I

E
E

D

e door corona ingegeven vorm
van ‘het Avondgebed met liederen uit Taizé’ ‘Experimenteren met Geestelijke Ontmoetingen’
sluit om 19.30 uur naadloos aan bij ‘Bethel Open’. Daarbij spelen wij met heel
uiteenlopende, bekende en verrassende
methodes, die mensen met zichzelf en
elkaar, met Bijbelteksten en wie weet
met God op creatieve manieren in verbinding laat komen. Denk aan stilte en
meditatie, aan beeldende kunst en muziek, aan gesprek, gedichten en andere
wegen om verhalen uit de Bijbel en je
eigen geloofsweg te benaderen.
Elke laatste maandag van de maand
heeft ds. Axel Wicke de leiding. Iedere
maandag, 19.30 tot circa 21.30 uur, in
buurt-en-kerkhuis Bethel.
ds. Axel Wicke

06 19 538 402 | toussaintkade 19

www.joostfvanvliet.nl
I

bordje
ind januari gaat de actie Kerkbalans weer van start. Het – landelijke – thevoor
ma haaktBethel
in op de coronapandemie. Kerkbalans vraagt de leden te inves-

Experimenteren...

ERLAND
ED

Kerkbalans
Gouden 2021: ‘Geef vandaag
voor de kerk van morgen’

Distelvinkenplein 9
2566 GH Den Haag

Tel 070 365 00 00
Fax 070 363 06 72

”AD PATRES”

info@jfvliet.nl
www.joostfvanvliet.nl

