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Van: Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel

Kerstviering 24 december

O

p de middag van 24 december is er in de Bergkerk met
een dienst voor jong en oud
Kerst gevierd. De viering vond online plaats, maar van te voren kon een
kerstpakketje worden aangevraagd
om thuis actief mee te vieren. Koster
Leonore had voor wat lekkers gezorgd,
dit ging ook mee in de pakketjes. Jet,
Roosmarijn en Maartje zongen een
mooi lied, Melle stak de kaarsen aan,
het kerstverhaal werd verteld met
bijbehorende geluiden door Lizette,
Marleen en Wietse. Jorina zong de
andere kerstliederen, Warner speelde mooie kerstmuziek en samen met
Karen maakten de kinderen een leuke
kerstengel. Dominee Martine maakte
er een mooi geheel van en vertelde het
kerstverhaal bij Lego-beelden. Anders
dan anders Kerst, maar bijzonder. Hopelijk heeft het goede collectedoel voor
Stichting Lotje ook veel geld opgebracht.
Nelleke van Kooij

Pastoraat rond
de Bergkerk

I

Nieuwe Website

I

n deze tijd van kerkdiensten-zonder-kerkgangers is er ook geen kindernevendienst. Daarom krijgen
de kinderen regelmatig een ‘kindernevendienst doe-het-zelf-pakketje’ toegestuurd via de mail.
Op zondag 10 januari lazen we in
de kerk het verhaal van de doop van
Jezus. Hij wordt gedoopt in de rivier
de Jordaan door Johannes de Doper.
Jezus gaat net als alle andere mensen
kopje onder en komt weer boven: Pasen in het klein! Als verwerking konden de kinderen dit verhaal nabouwen
met Lego of Duplo. De foto laat zien
hoe dat eruit ziet: door het water naar
het beloofde land!
Met dank aan de bouwers!
ds. Martine Nijveld

Voorbehoud activiteiten
en agenda

Nieuwe namen bij vertrouwde taken

n de vorige Wijkkrant stond een mooi interview met Ria Smits-de Bruin,
geschreven door Edwine Muller. Dit ter gelegenheid van het feit dat Ria aangegeven heeft te willen stoppen met een deel van haar omvangrijke takenpakket. We zijn Ria zeer erkentelijk voor haar inzet voor zoveel mensen en zaken
gedurende zo lange tijd. Ze heeft zich met hart en ziel ingezet voor het omzien
naar en meeleven met elkaar in de gemeenschap rond de Bergkerk.
Als locatieteam Bergkerk en als pastorale werkgroep ‘Omzien naar elkaar in
Den Haag-West’ hebben we ons best gedaan om opvolgers te vinden voor een
aantal deeltaken. En dat is gelukkig ook gelukt. Hieronder een overzicht:
De bloemendienst voor de Bergkerk is overgenomen door Gerdie van der
Kolk. Zij coördineert per 1 januari de zondagse bloemengroet. Weet u als gemeentelid een goede bestemming voor deze bloemengroet? Kent u mensen, die
wel een hart onder de riem kunnen gebruiken? Geef het dan door aan Gerdie:
gerdievanderkolk@gmail.com of 070-368 87 31 of 06-24 21 71 15.
Het (wekelijks) versturen van liturgie, Wijkgroet en preek naar alle mensen
van de mailgroep Bergkerk wordt overgenomen door Anneke Kuiper. Krijgt u
deze mailing nu niet en wilt u hem wel ontvangen? Of ontvangt u de mailing en
wilt u juist van de lijst af? Geef het door aan Anneke: akramers54@gmail.com
of 070-212 89 28 of 06-18 75 39 98.
Ria verstuurde via deze zelfde mailgroep ook berichten van overlijden van
gemeenteleden. Met goedkeuring van de nabestaanden wordt een rouwkaart via
deze mailing verspreid.
Deze taak wordt overgenomen door Anja Drost: haja.do@casema.nl of 070325 19 65 of 06-14 79 08 70.
Elke week las u op de Wijkgroet: “Wilt u ziekte, opnames e.d. doorgeven aan
één van de voorgangers en/of aan pastoraal contactpersoon Mw. Ria Smits - de
Bruin?” Deze taak wordt overgenomen door Aaltje Visser, ouderling voor het
pastoraat, elsevis@hotmail.com of 070-323 32 20.
Als ouderling voor het pastoraat leidt Aaltje trouwens ook de vergaderingen
van de coördinatoren en bezoekvrijwilligers voor het pastoraat. Een paar keer
per jaar komen zij met de predikanten bij elkaar. Samen met coördinatoren en
bezoekers rond de Maranathakerk denken we in deze vergaderingen na over de
vraag hoe we het pastoraat in de toekomst vorm willen geven. Dat is ondermeer
nodig, omdat we steeds minder bezoekvrijwilligers hebben.
Gelukkig houdt Ria ook een aantal taken aan. Ze blijft ook mensen bezoeken, maar stopt dus met haar coördinerende rol in dezen. We hopen dat we alles zo goed geregeld hebben. En mochten er vragen/onduidelijkheden zijn? Dan
horen we dat graag!
Met vriendelijke groet, locatieteam Bergkerk en pastorale werkgroep ‘Omzien naar elkaar in Den Haag-West’.
ds. Martine Nijveld

Kindernevendienst thuis

B

uurt-en-kerkhuis Bethel heeft
een nieuwe website. Deze ziet
er minder druk uit en vooral
de agendafunctionaliteit is veel praktischer en minder bewerkelijk. De
maandagenda die weinig speelruimte
gaf door een strak format is vervangen door een nieuwsbrief. Als u op de
website kijkt (www.betheldenhaag.
nl) kunt u zich daar abonneren op de
nieuwsbrief die u ongeveer vijf keer
per jaar als e-mail zult ontvangen.
Klaas Bruins

Activiteiten
Bethel

H

D

e 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 9 februari 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

Beste gemeenteleden,
In september begon ik mijn
stage bij u in de gemeente als
kerkelijk werker in
opleiding. In februari ben ik
jammer genoeg al weer kla
ar! Ik was met name
actief in het pastoraat. Ik bez
ocht diverse mensen thuis,
sommigen sprak ik in
verband met corona telefon
isch. Ik merkte opnieuw hoe
bijzonder ik het vind
vertrouwen te krijgen van me
nsen en in gesprek te zijn ove
r wat iemand bezig
houdt. En als ik dan merk dat
het de ander goed doet, dat
ik iets heb kunnen
betekenen vanuit wie ik ben
en vanuit mijn vakkennis,
dan
ben ik erg dankbaar en blij.

elaas zullen de activiteiten in
Ook heb ik de bestaande we
rkgroep ‘omzien naar elkaar
februari nog niet doorgaan.
’ kunnen ondersteunen met het nadenken over
de toekomst van het pastor
Concerten die vervallen proaat
in de gemeente. In
deze werkgroep zitten: Aaltje
Visser, Sietske Oosterheert
beren we naar volgend jaar te verplaat,
Hi
nke Benjamins,
Marja Korving, Axel Wicke
, Gerdie van der Kolk, Suz
sen. Maaltijden en buurtkoffie starten
e Staal, Martine Nijveld. We werkten met de Gid
s voor onderling pastoraat, die
we zodra het kan. De Derde Kamer ste
het landelijk dienncentrum van de PKN sinds
kort beschikbaar stelt.
(dialoogavonden) zullen starten zodra
het veilig en verantwoord is en mag. U He
t past bij deze tijd en bij de bep
erktere mogelijkheden van
kunt zich daarvoor al wel vast als be- gel
predikanten vereken met vroeger, onderling
pastoraat in gemeenten te ver
langstellende aanmelden:
sterken. Dat is alles wat met ‘naar elkaar om
zien’ te maken heeft. Er geb
info@betheldenhaag.nl.
eurt al veel waardevols.
Dit mag zichtbaar worden
gemaakt! Denk daarbij ove
Individuele afspraken kunnen tij- lijn
r
gebruikelijke scheidsen heen, want aan diaconaat
en missionaire zorg zit ook
dens deze lockdown-periode altijd ge- kan
vaak een pastorale
t. De gids biedt mooie handva
tten om onderling pastoraat
maakt worden.
verder te bevorderen. De werkgroep zal de
ideeën gaan concretiseren. U
Klaas Bruins
hoort er ongetwijfeld
later meer over, want onderli
ng pastoraat is iets van en voo
r de hele gemeente.
Voor nu, veel dank voor de
gelegenheid die ik kreeg bij
u stage te lopen. Als
Haagse zal ik zeker af en toe
nog eens naar Bergkerk, Ma
ran
athakerk of Bethel
komen, ervan uit gaande dat
het een keer weer kan. Dus
gra
ag tot ziens!
Minette Kits Nieuwenkamp
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Vragen stellen

KidsTime

(geen psalmengroepen en ‘Broodje bijbel’: wél een onlinegespreksgroep)

De verkiezingen komen eraan. Dat betekent campagnetijd.
Deze valt voor een groot deel samen met de Veertigdagentijd,
die eindigt in de stille week, waarin we de politieke moord van
Jezus gedenken.
In de politiek gaat het om belangen, om macht en het wordt
soms hard gespeeld. Er wordt weinig echt geluisterd, soms
op de man of vrouw gespeeld, waarheid geweld aangedaan,
kwaad gesproken, volk opgehitst, een zondebok aangewezen
en dat leidt tot geweld. Gelukkig is het in Nederland niet zo erg
als in de VS of in Engeland, waar fatsoen, goed debat en respect de laatste jaren schaars zijn.
Kenmerk van onze liberale democratie is vrijheid: voor het individu en voor groepen of minderheden. Door de vrijheid die we
hebben is er diversiteit. En diversiteit vraagt van de overheid en
de burgers respect voor de vrijheid van individuen en groepen.
Diversiteit geeft spanningen en heeft tegelijkertijd waarde. De
spanningen worden minder en de waarde wordt groter als we
de ander/andere groep beter leren kennen, kunnen bevragen,
onderzoeken, beluisteren en onszelf ook laten bevragen en onderzoeken.
In januari 2018 voerden Femke Halsema en Thierry Baudet een
debat, dat Femke Halsema beter afging dan Thierry Baudet.
Waardoor kwam dat? Halsema had zich grondig verdiept in de
standpunten van Baudet en wist goede vragen te stellen. Baudet had dat niet gedaan. Hij zag haar als een symbool van iets
dat hij haat zonder te weten waar zij echt voor staat.
We vormen heel snel beelden, eigen invullingen van de ander. Vaak zeggen ze meer over onszelf dan over de ander. Daarom moet je die invullingen ook weer snel terzijde leggen en
vooral vragen stellen.
Relativeer je eigen denken (uiteindelijk weten we meer niet
dan wel) en besef dat we ons denken kunnen verrijken met invalshoeken, argumenten van elkaar. Daarvan worden we samen
wijzer.
Dat geldt voor politiek, samenleving en ook de kerk.

D

e doorstart die ik gaarne zou maken met de twee psalmengroepen en
met de activiteit ‘Broodje bijbel’ moet nogmaals uitgesteld worden. De
data in het activiteitenoverzicht vervallen dus! Ik zal alle deelnemers
ook persoonlijk bericht sturen.
Mede daarom blijf ik online-gespreksavonden aanbieden: rond Bijbel en kunst.
Samen een Bijbelverhaal lezen, je gedachten en gevoelens delen, en vervolgens naar
een verbeelding kijken, en gedachten en gevoelens delen. Zo keken we op de eerste
avond in januari naar twee moderne schilderijen, één bij de doop van Jezus en één
bij de verzoeking in de woestijn. En wat komen er dan een mooie en verrassende gedachten op tafel. Zeer de moeite waard. Aan het begin moeten we nog wel eens een
(digitale) hobbel nemen, maar meestal krijgen we het opgelost. Voor de zekerheid
plan ik, indien gewenst, met nieuwe deelnemers een test-sessie in.
Nieuwe data voor deze onlinegespreksgroep ‘Bijbel en kunst’:
donderdag 25 februari en donderdag 18 maart.

H

elaas, de geplande KidsTimemiddag op 16 december kon
niet door gaan. En ook de
KidsTime middagen in januari zullen
we moeten cancelen. Daarom hebben
de kinderen weer een knutselpakketje in de brievenbus gekregen voor een
eigen thuis KidsTime-momentje. Ze
kregen materiaal om in een glazen pot
een winter/lente tafereel te maken.
Nelleke van Kooij

S

inds lange tijd zijn de diensten in de Bergkerk en Maranathakerk te beluisteren via de Kerkomroep. Aanvankelijk had u daarbij een kastje nodig
dat via een telefoonlijn was aangesloten op de Kerkomroep. Tegenwoordig
verloopt het contact met de Kerkomroep altijd via internet. Dat kan op verschillende manieren.
De allereerste manier is door gebruik van uw webbrowser (het programma
waarmee u webpagina’s bekijkt) waar u de website van de kerkoproep opzoekt
www.kerkomroep.nl en daar via de keuzemenu’s uw eigen kerk opzoekt.
Als u de kerkdienst wilt beluisteren via een tablet of via een mobiele telefoon
kan dat via de webbrowser waarmee u op uw telefoon of tablet zaken opzoekt op
internet. Inplaats daarvan dan kunt u er voor kiezen de Kerkomroep app te installeren (een app is een softwareprogramma dat u installeert op een mobiele telefoon of een tablet). Eenmaal geïnstalleerd is het dan nog eenvoudiger de dienst
te beluisteren. Als u daar niet heel handig mee bent is er wellicht iemand in uw
omgeving die u daar mee kan helpen.
Bij veel abonnementen voor mobiele telefoons is het gebruik van ‘data’ inbegrepen. Dat betekent dat u op uw telefoon internet kunt gebruiken zonder dat u
thuis een internetaansluiting heeft en zo toch kunt luisteren naar de dienst via de
Kerkoproep. Dat werkt ook als u tijdelijk ergens anders verblijft.
Er is een derde mogelijkheid. De Wijkgemeente Den Haag-West beschikt
over een aantal kastjes waarmee diensten via de Kerkomroep kunnen worden gevolgd. Er is echter een maar, dat kastje wordt tegenwoordig via internet aangesloten op de Kerkomroep. Beschikt u thuis wel over een internetaansluiting en betaalt u voor het gebruik van internet, maar beschikt u zelf niet over een computer
of ‘slimme’ telefoon of tablet, dan kan zo’n kastje uitkomst bieden. Dat kastje
moet wel worden geïnstalleerd door een deskundige. Eenmaal geïnstalleerd volstaat een druk op de knop om de dienst te beluisteren via bijvoorbeeld uw tv.
Loopt u tegen problemen aan bij het beluisteren van onze kerkdiensten via
de Kerkomroep neem dan contact met Sietske Oosterheert (070) 323 91 89 voor
de Maranathakerk, of Aaltje Visser (070) 323 32 20 voor de Bergkerk. Wellicht
kunnen zij u helpen bij het zoeken naar een oplossing.
Wilt u weten of het kastje van de Kerkomroep mogelijk iets voor u is dan
kunt u contact opnemen met Bart Kappert (070) 397 1704.
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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 ontvangt u van mij het bijbelverhaal
en een afbeelding van het kunstwerk. Met een tweetal vragen erbij om je gedachten te vormen.
- 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.
- op de geplande datum en tijd kun je dan online aanschuiven.
– tijd: van 19.45 uur tot ongeveer 21.00 uur.
Welkom! Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl

Online bakje koffie

N

iet iedereen heeft behoefte aan een onlinegespreksgroep. Maar misschien vindt u het wel aardig om even online met wat mensen bij te
praten? Anderen te ontmoeten? Gewoon even wat gezichten zien en
horen hoe het met elkaar gaat? Even gemeente zijn?
Ook dat kunnen we online doen. Laten we het gewoon maar eens proberen!
Als datum stel ik voor: dinsdag 9 februari om 10.30 uur.
Als u belangstelling hebt, meld u dan via de mail bij mij aan. En zie bij de info
over de onlinegespreksgroep hoe het dan verder in zijn werk gaat! Als u zelf de
koffie klaar zet? Dan zorg ik voor de ontmoeting!
Natuurlijk besef ik goed dat onlinebijeenkomsten niet voor iedereen een alternatief zijn. En dus blijven we hopen en verlangen dat we elkaar straks ook
weer fysiek kunnen ontmoeten.
Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl

Ontmoeting, pastoraat, samenleven, politiek: ze gedijen als we
in staat zijn elkaar goede vragen te stellen. Goede vragen zijn
vragen die uitnodigen, verkennen, ontrafelen, onthullen, confronteren, verdiepen, uitdagen, prikkelen, in beweging zetten.
In de Bijbel kom je al vanaf het begin vragen aan de mens tegen:
Waar ben je? Waar is je broeder? Ons leven mag een antwoord
zijn op de vraag van God om als unieke, vrije en verantwoordelijke mensen zijn partner te zijn en op de oproep van Jezus om
Hem te volgen, in het bijdragen aan een wereld van recht en
vrede, met alle verscheidenheid die er is.
Klaas Bruins

Dienst beluisteren
via de Kerkomroep

Bijbel en kunst

Ontmoetingen

Uitkomst
digitale bazaar

I

n de Wijkkrant van december
heeft u kunnen lezen hoe het is gegaan nadat we een oproep hadden
geplaatst om bij te dragen aan de digitale bazaar. We eindigden op een bedrag van €2.950. Inmiddels is er weer
een mooie aanvulling bijgekomen, namelijk €1.646 en daarmee is het bedrag
opgelopen tot €4.596.
We zijn erg blij met deze aanvulling
voor het afgelopen jaar, waarbij we veel
inkomsten hebben moeten missen wegens de corona-pandemie. We sluiten
de digitale bazaar hierbij af en hopen
van harte dat de volgende bazaar weer
plaats kan vinden op een min of meer
normale manier.
Als u dit leest, zitten we al weer dik
in 2021 en heeft u onze brief voor de
Kerkbalans in de tussentijd ontvangen.
De actie Kerkbalans bevelen wij uiteraard van harte bij u aan. Helaas een
stukje dat alleen maar over geld gaat,
terwijl er toch zo veel meer belangrijk
is in het leven en ook in het gemeenteleven van de Maranathakerk. Maar ja,
dat is te verwachten van een penningmeester en een kerkrentmeester.
Helga Vermaas en
Carolien Gijsbers

D

at was een gedenkwaardige avond, die van de veertiende december. De
premier deelde vanuit zijn torentje zijn zorgen over het coronavirus en vertelde wat er vanaf middernacht allemaal niet meer kon. Kerkbezoek bijvoorbeeld, wisten sommigen eerder die dag al te melden. Anderen spraken ze later
tegen met berichten dat er voor kerken een uitzondering zou komen.
Wij van ons thuis wilden van de premier horen hoe het dan echt zat. Maar die
ging daar maar niet op in en omdat we maar bleven luisteren, waren we bijna te laat
bij buurt-en-kerkhuis Bethel. Het zou voorlopig de laatste keer zijn dat we daar op
de maandagavond terecht konden, dachten we toen we ons opgaven. Die gelegenheid wilden we niet voorbij laten gaan. Eigenlijk hadden we de week erop willen
gaan, want dat kwam beter uit. Maar dan hadden we voor een dichte deur gestaan,
hoorden we tijdens de voorgeschreven handelingen om naar binnen te mogen. En
die zou in elk geval tot 19 januari dicht blijven.
“Een beetje hemel op aarde,” beloofde het programma, naar wat paus Benedictus XVI ooit zei: “Waar we zingen, prijzen en verheerlijken en God aanbidden,
komt een klein beetje hemel op aarde.” Gregoriaans was het in Bethel, voor de tweede keer. Een onderdompeling in de gezangen heette het te zijn. Meezingen mocht
vanwege de coronaregels niet, maar die lieten de bezoekers nog wel vrij om zich te
laten meevoeren met de klank en de sfeer. Als een voorlopig laatste oefening in samenzijn en een gezamenlijke viering van een Advent-vesper.
Je hoeft niet alles te begrijpen van het Gregoriaans om erin mee te gaan, hoorden
de bezoekers, maar voor wie het Latijn niet meer dagelijks gebruikt, was het fijn om
in het programma te lezen dat ‘Conditor Alme Siderum’ ‘Schepper van de sterren
van de nacht’ betekent. Over het samen oefenen van de uitspraak gaven de coronaregels klaarblijkelijk geen uitsluitsel. Daarom werd dat even gedaan om een indruk
te geven van hoe dat dan moet met bijvoorbeeld die streepjes boven de letters en in
de woorden en klonk het alsof er toch werd gezongen. ‘Deo gráti-as’.
Alleen jammer van die zagende klusser die in het begin van de avond nogal van
zich liet horen. Met tegels, kregen we de indruk.
Jean Quist
Betrokken, behulpzaam, regelend.
Formeel waar dat nodig is, ontspannen
als dat kan. Dat kunt u verwachten
als u mij vraagt het afscheid van een
overleden dierbare te begeleiden.
erik c. cox | egardsuitvaart.nl
06 19 538 402 | toussaintkade 19

Rond de diensten
Online-kerkdiensten
Op moment van schrijven (11 januari) kunnen onze kerkdiensten nog steeds alleen online meegevierd worden. De diensten in de Bergkerk worden met beeld
uitgezonden via ons eigen YouTube-kanaal. Hier kunt u de 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
Ook kunt u de kerkdiensten beluisteren via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl
of de App Kerkomroep). De diensten in de Maranathakerk worden uitgezonden
via Kerkomroep. Ook door op de links te klikken op de diverse websites komt u
bij onze uitzendingen.

Hoe verder?
Mochten er toch weer diensten gehouden kunnen worden mét kerkgangers,
dan zullen we u daarover bericht en (via website, Wijkgroet, mededelingen of
gemeentemail). Natuurlijk hopen we van harte dat dat snel weer mogelijk is. Op
dit moment moeten we blijven wachten en geduld hebben. We merken dat het
mensen zwaar valt. En dat velen intens verlangen naar weer ‘gewoon leven’. De
ontmoeting wordt gemist, het elkaar zien, een groet, een lach, de koffie na afloop
(en doordeweeks). Laten we elkaar helpen om het vol te houden! In info vanuit de Bosbeskapel stond (met betrekking tot de kerkdiensten) de volgende tip:
‘Laten we alle mogelijkheden benutten om niet-digitale ouderen te betrekken
bij de eigen kerkdienst als zij dat wensen. Dat kan heel goed met behulp van de
telefoon - iemand die online is, belt een oudere, legt de telefoon bij de speaker
en zo luister je samen naar de kerkdienst. Ook kun je een oudere bezoeken met
je laptop en smartphone (even een hotspot maken). In onze kerkgemeenschap
zijn velen op die manier actief (geweest) en er zijn mooie banden door ontstaan.’
Misschien kunt u ook iemand bij u thuis uitnodigen, die niet de digitale middelen heeft om de dienst op deze manier mee te maken. Dan kunt u samen, met
natuurlijk de nodige afstand, meedoen aan de dienst.

Op weg naar Pasen - Veertigdagentijd
In deze maand start ook de Veertigdagentijd. Die veertig dagen verbinden ons
met alle verhalen van Israël en Jezus in de woestijn. Veertig dagen afzien, op water en brood, veertig dagen uitzien naar nieuw begin, vol verlangen naar de nieuwe morgen, de Paasdag.
We lezen in deze tijd verhalen uit de evangeliën van Marcus en van Johannes.
Als Marcus vertelt over Jezus in de woestijn, houdt hij het kort. Hij was bij de wilde
dieren, vertelt hij dan, en engelen zorgden voor hem. Letterlijk staat er dan: ze dienden hem. Ze laten hem niet alleen in de woestijn, ze laten hem niet aan zijn lot over,
alleen met zijn vragen en aanvechtingen, maar ze blijven en zorgen en beschermen,
ze zijn trouw. Engelen: ze zijn er nog altijd – en ook wij kunnen het zijn.

Rond zang, avondmaal en doop
Half januari kregen we van de Protestantse Kerk het dringende advies om in
ieder geval tot en met zondag 7 februari (en wellicht langer) in het geheel niet
te zingen. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals we in de afgelopen
tijd deden. Dat is heel jammer en we ervaren we het als een groot gemis. Dit advies is ingegeven door de huidige zorgwekkende situatie. De kerkenraad volgt dit
advies. En natuurlijk zoeken we naar andere wegen om de eredienst tot een inspirerend gebeuren te maken. Met vieringen van Schrift én Tafel zullen we ook
wachten (en dat kunt u zich vast voorstellen) tot er kerkgangers bij kunnen zijn
en we het weer verantwoord en veilig vieren kunnen. Mocht er een doopwens
zijn, neemt u dan contact op met één van de voorgangers? Dan kijken we samen
wat mogelijk is!

Woensdag 17 februari - Aswoensdag
De Veertigdagentijd begint traditiegetrouw met de viering op de Aswoensdag.
Dit jaar valt Aswoensdag op 17 februari. Al verscheidene jaren vieren we deze
dag in oecumenisch verband, samen met de H. Familiekerk. We markeren het
begin van de vastentijd, van de veertigdagentijd, tijd van bezinning, tijd van inkeer – en we gaan op weg naar Pasen. Tijdens de Aswoensdagviering tekenen de
voorgangers een askruisje op het voorhoofd van de aanwezigen. Zo worden we
herinnerd aan onze broosheid en vergankelijkheid én opgeroepen om óm te keren en een nieuw begin te maken. Wat wil je loslaten? Wat is van waarde? Waar
wil je je voor inzetten? Hoe wil je verdergaan? De oecumenische dienst in de
H. Familiekerk op 17 februari (Kamperfoelieplein 29) begint om 19 uur. Pastor
Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld gaan voor. Maar ook hierbij moeten
we zeggen: kan de viering in zijn vertrouwde vorm doorgaan? Of moeten we een
andere vorm zoeken? We gaan het ontdekken!

Kerkbalans 2021

H

et is weer een nieuw jaar, dus het hing al in de lucht: het is weer tijd voor
de Kerkbalans! Het jaarlijkse moment om na te denken over wat u wilt
en kunt bijdragen aan de kerk. Goed om te beseffen hoe belangrijk u én
uw financiële bijdrage zijn voor de kerk. De gevolgen van de lockdown zijn – ook
financieel – goed voelbaar; we hebben afgelopen jaar op beide locaties aanzienlijke verliezen geleden door het wegvallen van een flink deel van de huuropbrengsten en het ontbreken van de bazaar in de Maranathakerk. We zijn ontzettend
blij met de extra steun die we kregen, maar daarmee zijn de gaten nog niet gedicht. Terwijl we graag, zodra het kan, weer op volle toeren willen draaien!
U weet hoe het werkt: op het formulier van de Kerkbalans kunt u invullen hoeveel u wilt geven in 2021, in één keer of verdeeld over het jaar en in welke maanden.
Dan weten we wat we verwachten kunnen! Dan kunnen we vast gaan plannen.
Carolien Gijsbers

Erediensten februari 2021
Datum

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

07 februari /5e na Epifanie/
Sexagesima

Dr. Herbert Wevers
Gorssel

Ds. Martine Nijveld

14 februari /6e na Epifanie/
Quinquagesima

Ds. Martine Nijveld

Ds. Axel Wicke

17 februari
Aswoensdag

Dr. Duncan Wielzen en
ds. Martine Nijveld:
Heilige Familiekerk om 19.00 uur

Geen dienst

21 februari /1e 40-dagentijd/Invocabit

Ds. Martin Koster

Ds. Olivier Elseman

28 februari /2e 40-dagentijd/Reminiscere

Ds. David Schiethart

Ds. Martine Nijveld

Tot nader bericht kunt u de kerkdiensten niet bijwonen.
De kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl of via de app
Kerkomroep. Eveneens te horen en te zien via ons eigen Youtube-kanaal. Zoek op YouTube naar
Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen, of tik dit webadres in:
www.tiny.cc/DenHaagWest.

Leesrooster februari 2021
07 februari
14 februari
17 februari
21 februari
28 februari

Oude Testament
2 Koningen 4:18-21 (22-31)32-37
2 Koningen 5:1-3 (4-8)9-15b
Jesaja 58:1-10
Genesis 9:8-17
1 Koningen 19:9-18

Epistellezingen
1 Korintiërs 9:16-23
1 Korintiërs 9:24-27
2 Korintiërs 5:20-6:10
1 Petrus 3:18-22
2 Petrus 1:16-21

Evangelielezingen
Marcus 1:29-39
Marcus 1:40-45
Matteüs 6:1-6; 16-21
Marcus 1:12-15
Marcus 9:2-10

Wij gedenken
Pieter (Piet) Buitelaar (27 september 1939 - 11 december 2020)
Op woensdag 16 december hebben we in de Bergkerk afscheid genomen van Piet
Buitelaar, echtgenoot van Jet Buitelaar-Teeken. In de kring van familie en vrienden hebben we zijn leven herdacht - met genegenheid en in dankbaarheid.
Boven de rouwkaart stonden de woorden: ‘Ik heb een woning bij de Heer.
Dus leg ik mij in vrede neer. Bij Hem ben ik geborgen.’ Een tekst vol geborgenheid, die (vertelde Jet) zó verder gaat: ‘Hij houdt de wacht, voor wie de nacht, zo
licht is als de morgen’. Vanuit deze woorden kwamen we uit bij psalm 139 als bijbellezing voor deze dienst. Een psalm vol vertrouwen. Geloven hád voor Piet te
maken met vertrouwen. Zijn geloof versterkte zijn opgewekte, blijmoedige aard.
Een vechter was hij, een doorzetter. Op het vlak van zijn gezondheid heeft Piet
heel wat te verstouwen gekregen. Maar met nuchterheid en met humor kon hij
zich altijd weer herpakken. Volop genoot hij van het leven en van de mensen om
hem heen.
In de dienst vertolkte één van de kinderen de gevoelens van het gezin en werd
een liefdevol portret getekend van deze mens: van zijn leven samen met Jet en de
grote betekenis voor kinderen en kleinkinderen. In dankbaarheid gedenken we
ook wat Piet voor onze kerkelijke gemeente betekend heeft.
Er lag een liedlijstje klaar voor dit moment van afscheid. Samen zingen kon
niet, maar gelukkig konden ze door een solist ten gehore gebracht worden. En zo
klonken mooie troostende woorden:
Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Piet is begraven op begraafplaats Westduin. We wensen Jet, kinderen en
kleinkinderen alle goeds toe.
ds. Martine Nijveld

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

Adverteren in
Wijkkrant
Den Haag-West?
• Bereik
ca. 1.900 huishoudens;
• 10 keer per jaar;
• Verschillende
advertentieformaten
mogelijk.
Vraag naar de
aantrekkelijke tarieven.
mail of bel met Cees Kaas:
c.kaas@telfort.nl Telefoon
(070) 345 61 53

Colofon
Wijkkrant Den Haag-West
Bergkerk – Maranathakerk –
buurt-en-kerkhuis Bethel
Eindredactie:
Marinus van Kooij,
tel. 06-51 69 84 80
en Marieke Smits,
tel. 06-49 94 67 41
en Jean Quist
wijkkrantdhw@gmail.com
Correspondenten:
Bergkerk: Edwine Muller,
tel. 070-365 11 66,
e.muller-buschman@ziggo.nl
Maranathakerk: Jan Goossensen,
tel. 06-44 91 63 62,
jangoossensen@ziggo.nl
Buurt-en-kerkhuis Bethel:
Klaas Bruins, tel. 070-318 16 56,
KBruins@stekdenhaag.nl
Administrateur/Advertenties
Cees Kaas
Tel. (070) 345 61 53
c.kaas@telfort.nl
Bankrekeningnummer
NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad Den-Haag West)
Opmaakredacteur:
Herman Hartman
Druk: Quantes, Rijswijk
Oplage: 2.000 exemplaren.

Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel – 3

Wijk info

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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Bethel
zie betheldenhaag.nl
Het draagt
iets in zich

van standhouden, op je plek blijven, niet weglopen,

Bergkerk

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
Kerkrentmeester
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
maartnummer
Diaconie Bergkerk

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

NL39 TRIO 0786 8127 02
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

Buurtbios
2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u
de wacht houden, waken.
Buurtkoffie
14-16 u, do 9.30-11.30 u
Met vertrouwen. Metdigeduld.
Computerhelpdesk
14-16
u, do 10-12 u
Oefenen in erbij zijn,di
kleine
trouw.
Creaclub
di 10-12.00
u
Zoals ikouderen
las in een boekje
over benedictijnse
kloosterspiritualiteit:
Kinderclub
vrij 19-20 u
elke dag biedt legio mogelijkheden voor
KidsTime-middagen wo, za, om de 2 weken, 17.00-19.00 u
weglopen
en wegdromen,
Juridisch
spreekuur
iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
maar
net
Maaltijden zoveel mogelijkheden
di, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u
voor liefde
Meditatief
en commitment. ma 19.30-20.15 u
avondgebed
Rouwverwerkings- 3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
groep
Vanuit de Bergkerk wensen we u vrede en alle goeds in deze blijvend andere tijTeenTime
1e en
3eblijvend
vrijdagwegen
van de
maand,
20-22teudoen.
den. Dat we het volhouden
– en
vinden
om liefde
Verhalencafé
2e vrij van de maand, 15-17 u
Vrome
Freule
2eKeltische
do van zegenwens:
de maand, v.a. 20 u
En met
woorden uitiedere
een oude
Vrouwencafé
of voorlaatste za van de maand, 15-17 u
totdat we elkaar weerlaatste
ontmoeten…

Maranathakerk
ziein
www.maranathakerkdenhaag.nl
moge God u zacht
de palm van zijn hand houden!
Amnesty
4e ma van de maand, 20 u
Buurtkoffie,
wo 10-12
u (niet
september)
Ook vanuit de H. Familiekerk
kwam
een in
brief
naar de Bergkerk, met daarin de
Klassiek
3e zo
vanom
dein
maand,
17-18 utijden staande te blijven.
woorden:concert
‘We bidden voor
elkaar
deze moeilijke
‘Het
gesprek’
3eomzien
wo vaninde
maand,
14.30-16.30opuelkaar. Vrede zij
Om naar
elkaar te blijven
liefde
en betrokkenheid
Locatieberaad
2e ma
van de maand, 20 u
met u allen!’ (pastor Duncan
Wielzen).
Maaltijd
2e wo van de maand, 18 u (niet in september)
Reserveren: (070) 355 73 56.
PIGL
di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

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.
Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

Klatteweg 7
o.a. beschikbare
rouwcentra
in de regio
Wij zoeken
nieuwe
klanten!
2597 KA
Den
Haag
”SORGHVLIET”
Groot
Hertoginnelaan
1
Ook”WALDECK”
zoeken
we
dringend
vrijwilligers
Telefoon
06-53 28
36Loosduinen
04 29
Oude Haagweg
omTHUIS-opbaring
1 dagdeelmet
per
week
te chaufferen.
vereiste
middelen
en zorg

Vastlegging persoonlijke
wensen in ons vertrouwelijke
archief (kosteloos)
Kostenbegroting, -informatie
Uitvaartverzekering (geïndexeerd)
Depositoregeling (waardevast)

U kunt ons bereiken op tel: 070-3685070
telefoon
Kantoort/m
en bespreekruimte
van maandag
vrijdag
van 08:30 tot 10.00
uur.
Henri
de227Jong
070 - 3451676
Groot Hertoginnelaan
- Den HaagTuinen
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

We vieren vandaag rond een mooi thema: ‘Blijf in mijn liefde’.
Vaste
activiteiten
Ik werd zelf geraakt door dat woordje ‘blijven’.

- UITVAA

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

O

Ma 1 19.30
u Taizé-viering,
Bethel
p zondag
17 januari vierden
we oecumenische diensten in het kader
van
de
week
van
gebed
voor
de
eenheid. Anders dan anders echter vierWo 10
17 u KidsTime-middag, Bethel
den
we
niet
samen
in
één
kerkgebouw.
Wo 10
18 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
verbondenheid gestalte te geven hadden pastor
Do Om
11 toch20deu oecumenische
Vrome Freule
Duncan
Wielzen
en
ds.
Martine
bedacht om
elk een brief te schrijven
Vr 12
15 u Verhalencafé, Nijveld
over etiquette,
Bethel
naar
de
zusterkerk.
Zo 14 11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Hieronder een passage uit de brief van ds. Martine Nijveld:
Zo 14
15 u BethelMuziekMatinee, Irma Kort en
Marrit van der Weij
Lieve mensen van de H. Familiekerk, zusters en broeders,
Wo 17 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Vr 19
14 u Leesclub, Kwaliteit van leven
Wat jammer dat we niet live kunnen vieren samen!
Za 20
8 u Mini
buitenlocatie
In deze andere
tijdenretraite,
moesten we
ándere keuzes maken.
Za 20
19inuenKamp-film-avond,
Bethel
We vieren
vanuit onze eigen kerken,
Zo 21
17 uonsHarpconcert
Merel Naomi, Maranathakerk
maar weten
toch verbonden.
WoEn
24die
10.30
u Als hetvindt
leven
pijnwel
doet,
verbondenheid
altijd
weerBethel
een weg.
Za 27
Vrouwencafé,
Over
optimisme,
Zo kozen15
weuervoor
om o.a. via een
brief
aanwezig teBethel
zijn in de viering
in
de
andere
kerk.
Wo 31
20 u Lezing: Nepnieuws, Peter Burger, Maranathakerk

I

uit als waardering voor exBethelbordje
zie betheldenhaag.nl
cellentie in eetgelegenheden voor ouderen.
Bergkerk
zie zij
www.bergkerkdenhaag.org
Daarbij
sturen
‘mystery guests’ naar deze
plekken.
Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Eind 2017 viel Buurt-en-kerkhuis Bethel
in de prijzen. Wij zijn vergeleken met professionele bedrijven als Apettito en Van Harte
en zorginstellingen als Florence. Maar die
moesten het stellen met brons of zilver en
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:

Brieven schrijven
Agenda
januari

Adres: Escamplaan
61FAanleg
(Escampade)
Ontwerp
Onderhoud
I
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e corona pandemie noodzaakt de overheid tot een
reeks van maatregelen. Op
basis van de door de overheid uitgevaardigde regels stelt de PKN dan
weer geactualiseerde richtlijnen op.
Op www.protestantsekerk.nl kunt
u die terugvinden onder actueel/
nieuws. In onze Wijkgemeente volgen we waar nodig die richtlijnen.
Doel is een zo veilig mogelijke situatie te bewerkstelligen voor zowel de
kerkelijk werkers als onze kerkleden.
Bij Stek wordt een vergelijkbare afweging gemaakt voor Kerk-en-buurthuis Bethel. Het heeft er toe geleid
dat we voor deze maand een vrijwel
lege agenda hebben. Voor nieuws over
onze activiteiten verwijzen u dit keer
naar de websites.

www.joostfvanvliet.nl
I

(Onder voorbehoud)
di 9
10.30u Online bakje koffie
do 25 11.45 u onlinegespreksgroep ‘Bijbel en kunst’

Lege agenda

ERLAND
ED

Agenda
Gouden februari 2021
bordje
voor Bethel
lk jaar reikt de gemeente Den Haag
Vaste
activiteiten
een gouden,
zilveren en bronzen
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