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Op weg naar Pasen met de kinderen

O

ok met de kinderen zijn we
op weg gegaan naar Pasen.
Dat doen we op een manier
die past bij deze andere tijd! Voor elke
zondag maakt iemand van de leiding
van onze kindernevendiensten een
filmpje, dat naar diverse kinderen en
hun ouders/verzorgers/grootouders
wordt gestuurd. In dit filmpje wordt
het verhaal van de zondag verteld én
een aanzet gegeven voor
een creatieve verwerking. Met de foto's krijgt
u een impressie van
deze thuiskindernevendienst.
ds. Martine Nijveld

(links en boven) Kinderen zijn bezig met een knutselwerkje bij het verhaal uit Marcus 9 over de verheerlijking op de berg.
(rechts) Kinderen zijn bezig met de kijkdoos bij het
verhaal over Jezus in de woestijn (zondag 21 februari)
uit Marcus 1.

Ik was in de kerk
en het was leuk!

H

et zou het hele jaar door carnaval moeten zijn, klonk het tijdens de eerste (proef)aflevering van ‘online experimenten met geestelijke ontmoetingen’. Want met carnaval vallen rangen en standen weg. Veel mensen
zijn verkleed en dus in elk geval voor het oog meer elkaars gelijke. En de prinsen en prinsessen carnaval, of de koning en de koningin of hoe de functie ook
heet, nemen even het reguliere gezag over. Niet echt natuurlijk, want de breed
lachende burgemeester die op het bordes van het gemeentehuis de sleutels van de
stad aan zijn tijdelijke opvolger overdraagt, blijft natuurlijk ook hossend tussen
de burgers de baas. Net als alle anderen die het voor het zeggen hebben. Maar
ook de illusie dat de orde op z’n kop staat en dat iedereen gelijk is, is al heel wat.
Carnaval zoals het op de kalender staat, is een bijzonder moment, leerde de digitale ontmoeting. Het kerkelijk jaar loopt bijna af en de eerste dag van een reeks van
veertig waarin weinig mag nadert. En zo vlak voordat eigenlijk overal ‘nee’ moet
worden gezegd is daar een aantal dagen waarin het allemaal even niet op kan.
Voor niet-vierende buitenstaanders is carnaval hooguit een interessant sociaal
fenomeen dat vooral verplichtingen oplegt: om opgewekt en vrolijk en uitbundig
te zijn bijvoorbeeld en zoveel mogelijk te drinken volgens een vastgelegd patroon.
Maar carnaval lijkt ook een diaconale functie te hebben. Een televisiedocumentaire verhaalde over Venlo waar carnaval Vastelaovend heet; de avond voor de vastentijd. Er is een Prins Carnaval die sociale bezoeken aflegt bij mensen aan de rafelranden van de maatschappij en het leven. Hij laat ze even hun zorgen vergeten en
neemt ze mee in het samenbindende feest dat carnaval in elk geval daar is. Dat gaat
diep, maakte de documentaire duidelijk met het voorbeeld van een uitbehandelde
kankerpatiënt die hoopte in elk geval nog Vastelaovend te halen.
Zulke verwachtingen klinken niet vaak in protestantse kring, net zoals daar
ook niet op z’n carnavals wordt gefeest, gelachen en gek gedaan. En dat is jammer, want dat kan ook heel waardevol zijn. Voor de samenleving, maar ook voor
de kerk. Daarom is er ook Kerk in de Kroeg; eigenlijk bedoeld voor jongeren
maar ook aantrekkelijk voor mensen van boven de zestig en zeventig. Niet altijd ging het daar, tot corona er een stokje voor stak, in een ernstige sfeer over de
zware onderwerpen waarin de kerk en wat daar zoal bij hoort doorgaans voorkomen. De reactie: dat dit ook in de kerk kan. Dat gezellig in de kroeg wordt
gekerkt en mensen later zeggen: ik was in de kerk en het was leuk!
Jean Quist

KidsTime

K

idsTime-thuismomentje van februari: fotowedstrijd. De kinderen kregen een fotolijstje in de brievenbus.
Een lijstje om te versieren, maar er moest
natuurlijk een foto in. Het was de bedoeling
dat je jezelf liet fotograferen waarbij je een
schilderij nadeed. Dus jezelf en het schilderij
naast elkaar. Als je de foto en het schilderij
per mail opstuurde, kreeg je in ieder geval een
afdrukje van ons dat in je fotolijstje paste. Verder waren er prijzen te verdienen
voor de drie leukste/origineelste foto’s. Volgende keer meer hierover.
Nelleke van Kooij

Experimenteren
met geestelijke
ontmoetingen
Maar dan online en digitaal

O

ok in april, zo verwachten
wij, kunnen wij op de maandagavonden niet live in
buurt-en-kerkhuis Bethel samenkomen. Daarom zetten wij onze digitaal
bijeenkomsten voort. Hierbij ligt de
nadruk op de ontmoeting, waarbij wij
ook altijd iets inhoudelijks bespreken.
Wellicht dat wij samen een Bijbelverhaal lezen en bespreken, het over een
onderwerp hebben dat iemand belangrijk vindt of samen kunst bekijken
die bij de tijd van het kerkelijk jaar past.
Het is geen voorwaarde, dat je eerder
bij de maandagavonden in Bethel was,
iedereen mag aanschuiven. En als dit
digitale ‘aanschuiven’ voor jou nieuw
is, plan ik, indien gewenst, met nieuwe
deelnemers een testsessie in.

Hoe gaat dit in zijn werk?
- mensen met belangstelling geven
zich tot en met de vrijdag voor de
bijeenkomst bij mij op, liefst via de
mail (axel.wicke@betheldenhaag.
nl), telefonisch (070-331 64 32) kan
ook, maar een mailadres hebben, is
wel een voorwaarde. Geef daarbij
alsjeblieft aan of je een test-sessie
nodig hebt.
- op de dag van de bijeenkomst ontvangen alle belangstellenden van
mij een uitnodiging via Zoom, één
van de vele manieren om elkaar digitaal te ontmoeten
- op het geplande tijdstip kun je dan
online aanschuiven.
Mochten zich meer dan tien mensen per keer opgeven, dan plannen wij
een tweede groep.
Van harte welkom, online!
ds. Axel Wicke.

Afscheid van het ambt

O

p 14 maart 2021, namen Leen Slegers en Edwine Muller-Buschman afscheid na een ambtsperiode van vier jaar. Dit gebeurde in een online
dienst vanwege de nog steeds voortdurende beperkingen in de coronatijd. Helaas kon het niet plaatsvinden temidden van de gemeente, zoals dit
wel het geval was tijdens onze bevestiging in het ambt. Ds. Martine Nijveld was
voorganger tijdens deze dienst. Het leek een goed idee om ter afsluiting, terug te
blikken op de afgelopen ‘dienstjaren’ en dit via de Wijkkrant met alle Bergkerkers te delen. Wat oorspronkelijk een dubbelinterview zou moeten worden, is
niet helemaal gelukt. Het werd een gesprek over de wijze, waarop we deze jaren
beleefd hebben, uiteraard niet in detail uitgewerkt.
Toen Leen gevraagd werd om ouderling te
worden, reageerde hij met de opmerking: “Vergeet
niet, dat ik al bijna 80 jaar ben”. Het verrassende
antwoord van Joost, dat hij iemand zou opvolgen
van 87 en dus eigenlijk voor verjonging zorgde,
trok hem over de streep, waarop hij volmondig
ja kon zeggen op de uitnodiging. Belangrijk voor
Leen, waren de goede contacten met mensen op
elk niveau. Als kersverse ouderling van dienst,
heeft hij veel steun ondervonden van ons gemeentelid Nettie Tichelaar, die haar jarenlange ervaring gebruikte om Leen wegwijs te maken, om zodoende zijn taken steeds beter
te kunnen uitvoeren. Ouderling van dienst voor een lege kerkzaal gaf Leen geen
extra spanning. “Ik denk gewoon, dat aan de andere kant van de microfoon veel
gemeenteleden zitten, die de dienst volgen”.
Voor mij kwam de vraag om als ambtsdrager
taken in de kerk te vervullen ook heel onverwacht.
Deelname aan de vergaderingen van het Moderamen, als commissie ter voorbereiding van de Kerkenraadsvergaderingen, waren door onvoldoende
ervaring, zwaarder dan gedacht en betekende veel
kennis vergaren door gesprekken en inlezen, om
de kerkelijke organisatie beter te kunnen duiden.
Als voorzitter van het locatieteam kreeg ik grote
bewondering voor de vele activiteiten en helpende handen, die een kerkelijke gemeente tot een gemeenschap maakten.
De mooiste momenten zijn voor mij om de blijde gezichten van de mensen
van Uitzicht te zien bij het ophalen, gewoon naar de kerk gaan, zoals ze dat altijd
gewend waren geweest. Een luxe, door het aangrenzende Uitzicht gebouw. Reden voor het niet verlengen van het ouderlingschap was voor Leen zijn leeftijd,
maar meer nog de wens om meer tijd door te brengen met zijn zoon, dochters en
kleinkinderen, die hun habitat hebben gevonden in Duitsland en Zwitserland.
Voor mij zal de club, waar ik al een aantal decennia aan verbonden ben en die
zich wereldwijd bezighoudt met fundraising voor eigen projecten en gezamenlijke projecten weer wat meer prioriteit krijgen. Tot slot hopen wij, als gewoon gemeentelid, betrokken te blijven bij de voortgang van de eenwording van gemeente Den Haag-West. Als ‘gewone’ gemeenteleden zullen we het waarderen als we
regelmatig een update krijgen van de voortgang tijdens een Gemeenteberaad.
Edwine Muller-Buschman
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Geen Paasfeest
zonder Kruis
Sommigen willen graag van het kruis af. Al dat gepraat over
zonde en lijden is toch niet meer van deze tijd! Zeker zijn er leukere tekenen dan een wreed martelinstrument. Het blijft een
zoektocht naar de passende taal om de boodschap van het
kruis voor mensen van vandaag te verkondigen.
Toch vind ik het kruissymbool belangrijk. Want de boodschap van het kruis is niet alleen volgens Paulus en vele anderen hét fundament van het christendom. Het kruis maakt ook
een weliswaar moeilijke, maar toch centrale menselijke ervaring
bespreekbaar en blijft daarom actueel. Dat heb ik in een klein
boerendorp in de bergen op het Griekse eiland Kreta geleerd.
Daar was ik in 1996 op wandelvakantie. Een week daarvan,
de stille week van het Grieks-orthodoxe paasfeest, verbleven
wij in dat dorp. Wij kwamen er op Palmpasen aan: kleine, witte
huizen omgeven door van elkaar door rotsmuurtjes afgebakende velden. Op de nauwe straatjes meer ezelkarretjes dan auto’s.
En in het midden van het dorp stond aan een plein met twee
kleine ‘Kafenions’ een kerkje met een hoge toren.
De mensen begroetten ons glimlachend en binnen minuten
vonden wij een kamer bij een familie op zolder. Toch was de
dorpssfeer ingetogen en tijdens de week werd het leven steeds
stiller. Er werd steeds minder gepraat en nauwelijks gelachen.
De cafés waren bijna leeg en op straat zaten steeds minder rokende, kaartende oude mannen.
Op Goede Vrijdag, werd ons verteld, zal iedereen helemaal
zwijgen. En inderdaad was het hele dorp die ochtend stil, wij
zagen zelfs honden en hanen met dichtgebonden bekken. Opvallend en voor ons onbegrijpelijk was, dat voor de deur van
de kerk een priester stond en kaarten uitdeelde, met daarop
een kruis, dat mensen met deze kaarten naar anderen toe liepen, die kaart omhoog hielden en dan ineens wél met elkaar
begonnen te praten. Later die dag kwam onze hospita samen
met haar tienerdochter naar ons toe, die zo’n kaart in handen
hield. Haar moeder legde uit, dat het kruis op Goede Vrijdag
in dit dorp de uitnodiging tot verzoening voorstelt. ‘Woorden
van verzoening’ zijn dan ook het enige wat die dag wél gezegd
mag worden. Als iemand spijt heeft van iets dat hij een ander
heeft aangedaan, dan gaat hij op Goede Vrijdag naar diegene
toe en laat die kaart zien. De ander neemt de kaart van hem aan
als ook zij/hij bereid is om erover te praten. Zo worden moeilijke
gebeurtenissen bespreekbaar, excuses kunnen worden aangeboden en vaak eindigt het gesprek met een verzoeningsritueel:
de twee markeren elkaar op hun voorhoofd met het kruisteken.
Daarbij kan het om kleine dingen gaan: haar dochter had
spijt van een onaardige mop over Duitsers die zij na onze komst
had gemaakt. Maar bij de buren kwam diezelfde dag ineens de
weggelopen vader na jaren van afwezigheid terug. En kennelijk
werd zelfs dit door het kruis bespreekbaar, werd een poging tot
verzoening mogelijk.
Dat wij dingen doen of zeggen, waar wij later spijt van krijgen, dat is een moeilijke ervaring, die iedereen vroeger of later
maakt. En wie weet niet, hoe lastig het is, om deze spijt aan de
ander te betuigen en om vergeving te vragen? Daarom zijn wij
er ook waanzinnig goed in, om onze spijt diep te verstoppen.
Voor niets vluchten wij zo snel als voor onze eigen schuld.
Al dit maakt het passieverhaal duidelijk als geen tweede: Een
wrede dictator die mensen laat afslachten terwijl hij zijn handen in onschuld wast. Een mensenmassa die bloed wil zien.
Maar ook: Jezus die stervend om vergeving voor zijn martelaars
vraagt.
Het kruis neemt al onze ervaringen en gevoelens rondom
schuld en vergeving op in het huis van het geloof en maakt ze
bespreekbaar. Samen met degenen ten opzichte van wie wij
schuldig zijn. Of, als dit niet (meer) mogelijk is, met God. Zo worden de deuren naar vergeving en verzoening wijd geopend: de
deuren naar Pasen, dat op die manier ook echt tot feest wordt.
Het paasfeest toen, in dat dorp op Kreta, was dan ook de meest
euforische en extatische uiting van het christelijke geloof die ik
ooit heb meegemaakt.
U allen een gezegende Pasen toegewenst!
ds. Axel Wicke

Adverteren in Wijkkrant Den Haag-West?
• Bereik ca. 1.900 huishoudens;
• 10 keer per jaar;
Vraag naar de aantrekkelijke tarieven.
mail of bel met Cees Kaas:
c.kaas@telfort.nl Telefoon (070) 345 61 53
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Onbetaalde rekening van de kerk
Van gemeentelid Maarten van
der Schaft ontvingen we de
volgende reactie op Jean’s artikel
‘Axel Wicke prikkelt opinie op
interreligieus platform’.

G

elukkig lijkt de politieke rust
in Amerika teruggekeerd met
een bedachtzaam optreden
van de nieuwe Amerikaanse regering.
De voorafgaande verkiezingskoorts,
met de korte Capitool-hetze als dieptepunt, houdt ook onze predikant bezig in zijn nieuwe rol op een interreligieus platform ‘Nieuw Wij’. Jean Quist
schrijft hierover in de Wijkkrant van
maart 2021.
Inzake Amerika horen we van
’evangelicals’ die Trump steun(d)en.
Hierop lijkt ds. Axel Wicke te doelen met wat hij noemt een ‘ontsporing
van een christelijk smaldeel in de V.S.’.
Hij neemt hen de maat in niet malse
termen. Hun ’sectarische ideologie’
zou zelfs kunnen leiden tot ’christo-fascisme’. Deze ‘pervertering van

het evangelie’ zou ook tot Nederland
doordringen waartegen ondubbelzinnig dient te worden ingegaan, aldus
Axel. Profetentaal, maar is het pastoraal dienstig? Religieus rechts en de
zgn. ‘linkse kerk’ zijn werelden die
elkaar niet meer kennen noch waarderen, maar putten uit dezelfde bron.
Het woord uit Filippenzen 2:3 om de
ander uitnemender te achten verdient
de voorkeur boven stigmatisering van
elkaar.
De Amerika-kenner Willem Post
zei eens: “Eigenlijk begrijpen we in
Nederland niks van Amerika”. Recent schreef mij een goede vriend die
al veertig jaar in Washington woont,
werkzaam was bij een internationale
organisatie en op Trump stemde (ongeacht zijn omstreden demarches).
Mijn vriend, gemengd gehuwd en ‘a
good presbyterian christian’, wijst op
de vele leugens die de, volgens hem,
eenzijdige Amerikaanse pers over
Trump verspreidt. Én op de diaconale
caritas (naastenliefde) en Black Lives
Matter-sympathie als onderdeel van

T

Kampfilmavond
online

D

eze filmavond stond gepland
eind januari, maar ging dus
niet door. Zaterdag 27 maart
hebben we de kampfilm wel vertoond.
Het werd een online bijeenkomst. We
hopen dat alle kinderen, die vorig jaar
zomer met ons op kamp waren, er
toch van genoten hebben.
Dit jaar verwachten we wel weer
op kamp te kunnen. Dit keer naar
Veldhoven, waar we jaren geleden ook
geweest zijn. Een grote blokhut met
een groot tentenveld, in het bos. Aanmelden? Graag! www.jeugdwerkdenhaagwest.nl/zomerkamp/inschrijven
Nelleke van Kooij

Via crucis op
Goede Vrijdag

H

Het door Franz Liszt gecomponeerde Via crucis zal
op Goede Vrijdag ten gehore
worden gebracht. Het werk is gewijd
aan de veertien kruiswegstaties. Het
is oorspronkelijk geschreven voor gemengd koor, solisten en orgel (dan wel
harmonium) of piano. Het is deze versie die concertpianist Willem Brons
ten gehore zal brengen.
Op de website van Willem Brons
www.willembrons.nl is een uitgebreide toelichting te vinden over dit muziekstuk waarbij muzikale uitwerking
van de veertien kruiswegstaties wordt
toegelicht.
De dienst in de Berkerk start om
19.30 uur en is te volgen via livestream
of de kerkomroep.

het Amerikaanse kerkelijk leven.
De wereldkerk kent vele zorgen
die om prioriteitstelling vragen. Zelf
opteer ik voor steun aan de bedreigde christelijke kerken in het Midden
Oosten, waarvoor onze adventscollecte was bestemd. Het aantal christenen
in Irak nam sinds 2000, door vertrek
en bijvoorbeeld moord op christen-Jezidi’s, af van 1,3 miljoen tot 300,000.
Nameloos leed toegebracht door Islam fanaten. De paus zoekt nu de ontmoeting.
Ds. Wicke spreekt op exclusieve
wijze over het ‘mooie verbindende geloof’. Mijn hoop is dat we voorzichtig
zijn met oordelen en ons richten op de
vele tekortkomingen die nog bestaan
in ons eigen land, en in eigen kerk. En
om ons activisme en pastoraat te oefenen naar diegenen die onze gemeenschap verlieten, sommige als een onbetaalde rekening van de kerk. Dit leidt
tot ootmoed en plaatst de tekorten
elders en bij anderen in een heilzaam
perspectief.
Maarten van der Schaft

ijdens het kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel van oktober 2018 tot
eind januari 2019 committeerden vele kerken en mensen zich intensief
en vergaand met het lot van de familie Tamrazyan en al die andere kinderen en gezinnen die ten onrechte buiten het Kinderpardon vielen. Het kerkasiel
bracht velen dichterbij het hart van ons geloof. Na het kerkasiel werd besloten
om dit commitment vast te houden in een jaarlijkse wake in het weekend dat het
dichtst bij Wereldvluchtelingendag op 20 juni zit.
Van zaterdag 19 juni 12.00 uur tot zondag 20 juni 12.00 uur.
Tijdens de 24-uurs-wake zoeken we jaarlijks de verbinding van vieren en vigilare (waken), van ons gebed en de politieke vragen rond vluchtelingen. De wake
staat ook symbool voor de wakkerheid en alertheid die nodig is als het om het lot
van vluchtelingen en vreemdelingen gaat. (Matt. 25,38)
Doel van de wake is om het bestaande commitment bij het vluchtelingenvraagstuk zichtbaar te maken, te onderhouden en zo mogelijk te verdiepen en
verbreden. Hiertoe willen we voorgangers en vrijwilligers bij vluchtelingen in de
afzonderlijke gemeenten/kerken bundelen, inspireren en bemoedigen, zodanig
dat dit invloed heeft op anderen in kerk en samenleving: minder vooroordelen,
minder hardheid, meer kennis, meer begrip, meer medemenselijkheid en betrokkenheid en meer draagvlak voor een ruimhartiger asielbeleid en meer humane behandeling en voorzieningen voor vluchtelingen door de overheid.
De wake zal in ieder geval online mee te maken zijn. Begin juni wordt besloten of het ook offline kan.
We werken samen met Kerk in Actie. Zij stimuleren andere kerken in andere
plaatsen om tegelijkertijd ook een wake voor vluchtelingen te houden of in de zondagse dienst aan vluchtelingen te geven. Ter voorbereiding komen we graag in contact met iedereen die contacten heeft met vluchtelingen. Wie als vrijwilliger een
bijdrage wil leveren (ontvangst, techniek, catering) kan zich ook bij mij melden.
Klaas Bruins

Rond de diensten
Diensten in de komende tijd
Na de persconferentie van 23 februari kwam ook onze Protestantse kerk met een
nieuw advies. U vindt dit advies op www.protestantsekerk.nl/nieuws. Waarbij
altijd gezegd wordt dat dit advies in de lokale contexten op een passende wijze
moet worden geconcretiseerd. Wij hebben ervoor gekozen om, gelet op de situatie en gelet op de samenstelling/leeftijd van onze gemeente, te kiezen voor de
voorzichtige route: we blijven alleen online vieren. Wel zal er weer solozang klinken in onze erediensten. En daar zijn we blij mee. Het zal wellicht niet lukken
om in alle kerkdiensten zang te realiseren, maar toch zeker in een deel ervan. En
mocht op een gegeven moment toch weer een (beperkt) aantal kerkgangers de
dienst bij kunnen wonen? Dan laten we u dat natuurlijk (met vreugde!) weten.
Actuele informatie delen we met u via onze andere informatiekanalen: Wijkgroet (Bergkerk), agenda (Maranathakerk), mededelingen tijdens de kerkdiensten, gemeentemail, websites.

Pasen vieren
In het coronacrisisteam Den Haag-West is ook nagedacht over de Paasdiensten. In
de Stille Week vieren we op donderdag (Witte Donderdag), vrijdag (Goede Vrijdag) en zaterdag (Paaswake) één dienst voor de hele wijkgemeente. Zoals het er nu
naar uitziet (u kunt de info vinden in het rooster van de erediensten), doen we dat
om en om vanuit onze beide kerken. Deze diensten kunt u allemaal meemaken via
ons YouTubekanaal (www.tiny.cc/DenHaagWest) en via de Kerkomroep (www.
kerkomroep.nl of de App Kerkomroep). Ook door op de links te klikken op de
diverse websites komt u bij onze uitzendingen. De Paaswake is verschoven van de
vroege ochtend (paasmorgen 6.00 uur) naar de zaterdagavond (19.30 uur). Maar
voor het echte Paaswakegevoel kunt u deze dienst natuurlijk in de vroege morgen
aanzetten. Ook de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn om 19.30
uur. Op Paasmorgen zullen er vanuit beide kerken vieringen uitgezonden worden.

Goede Vrijdag, 2 april
Onze eredienst zal op Goede Vrijdag niet alleen door het coronavirus anders zijn
dan anders. Voor de tweede keer op rij vieren wij hem allemaal thuis, voor de
livestream of de kerkomroep, om 19.30 uur vanuit de Bergkerk. Maar ook de invulling zal van de gewone liturgie afwijken, wij kunnen namelijk genieten van
het fantastische aanbod van sterpianist Willem Brons, volgens het Concertgebouw Amsterdam “de éminence grise onder de Nederlandse pianisten” – en tevens vader van onze kosteres Leonore – om tijdens de viering van Goede Vrijdag
‘Via Crucis’ van Franz Liszt in de Bergkerk ten gehore te brengen. Dat is een
wonderschoon, ingetogen pianostuk, dat de katholieke kruiswegstaties langsgaat die wij mooi via de livestream in beeld kunnen brengen. Her en der wordt
het piano door solozang begeleid. Omdat koorzang helaas nog niet mogelijk is,
zal de tekst van de koorstukken ook via de livestream in beeld komen.
Dit stuk van Liszt zal liturgisch met elementen worden omlijst die bij de
Goede Vrijdag passen, maar vanwege zijn lengte zal Via Crucis de lezing van het
passieverhaal vervangen.
Wij zenden deze dienst live uit via ons YouTube-kanaal en via de kerkomroep. Op beide media kan hij ook nog achteraf worden beluisterd en bekeken.

Kindernevendienst thuis
Gedurende de veertigdagentijd zijn er filmpjes gemaakt voor de kinderen thuis;
voor een thuiskindernevendienst. Ook voor de Paasmorgen komt nog een filmpje. De week ervoor gaat de leiding van onze kindernevendiensten bezien of we
op deze manier doorgaan. Dat hangt natuurlijk ook af van de coronamaatregelen op dat moment! Erg leuk dat we zoveel foto’s toegestuurd kregen van deze
thuiskindernevendienst. We hebben ze gedeeld via de livestream en ook in deze
Wijkkrant geven we een impressie.

Eredienst en onlinegespreksgroepen
In deze periode draaien diverse onlinegespreksgroepen. Zelf (MN) doe ik een
groep ‘Bijbel en kunst’ en sinds maart ook een groep ‘gedichten lezen’. Ik probeer
in deze groepen ook lijnen te leggen naar de zondagse kerkdiensten. Zo lazen we bij
de laatste groep gedichten bij psalm 23. Veel dichters hebben zich laten inspireren
door deze misschien wel bekendste woorden uit de Bijbel ‘De Heer is mijn Herder’.
Psalm 23 kan verbonden worden met Johannes 6, het verhaal van het delen van het
brood met zoveel mensen zittend op het groene gras (de ‘grazige weiden’ van psalm
23). Dit verhaal stond op zondag 14 maart op het rooster. Michel van der Plas begint een gedicht bij deze psalm zo: ‘De Heer is mijn verder’. Ook los van de rest van
zijn gedicht een zinnetje om op door te denken, door je hoofd te laten zingen. Het
vertelt mij van vergezicht en van verlangen, van opgestuwd worden naar een land
van leven en licht. Een Paaswoord: de Heer is mijn verder. Eventuele data voor deze
onlinegespreksgroepen ná Pasen zijn nog niet bekend. Maar vraag er gerust naar:
me.nijveld@ziggo.nl. En natuurlijk leest u ze ook in de diverse mailings.

Afscheid en doorgaan
Op zondag 14 maart hebben we in de Bergkerk afscheid genomen van een tweetal ambtsdragers: van Edwine Muller-Buschman en van Leen Slegers. Beiden
waren de afgelopen vier jaar actief als ouderling. We zijn dankbaar voor wat zij
in deze rol voor onze gemeente betekend hebben, voor hun inzet, humor en wijsheid. Edwine heeft in de afgelopen tijd vaak interviews gedaan voor de Wijkkrant. En dat wil ze met liefde blijven doen.
We laten ook graag weten dat ouderling Aaltje Visser (ouderling voor het pastoraat) haar ambtstermijn met vier jaar verlengt. U kon in de afgelopen Wijkkranten al iets lezen over onze pogingen om het pastoraat ‘toekomstbestendig’
te maken. Daar blijft Aaltje zich dus voor inzetten. En we vinden het mooi om
te kunnen vertellen dat ook stagiair Minette Kits Nieuwenkamp voorlopig betrokken blijft bij dit nadenken: niet meer als stagiaire, maar als vrijwilliger!
ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke

Erediensten april 2021
Datum

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

01 april
Witte Donderdag

Zie Maranathakerk

Ds. Axel Wicke 19.30 uur

02 april
Goede Vrijdag

Ds. Axel Wicke 19.30 uur

Zie Bergkerk

03 april Paaswake
Stille Zaterdag

Zie Maranathakerk

Ds. Martine Nijveld 19.30 uur

04 april
Pasen

Ds. Martine Nijveld

Mw. Sity Smedinga
Strijensas

11 april
Quasimodo Geniti

Ds. Olivier Elseman

Dhr. Jenne de Haan,
Delft

18 april; Misericordia
Domini / Goede Herder

Ds. Axel Wicke

Ds. Erika van Gemerden

25 april
Jubilate

Ds. Axel Wicke

Ds. Rob van Essen,
Delft

02 mei
Cantate

Ds. Martine Nijveld

Ds. Bert Kuipers
Rotterdam

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 april 2021
		
05 april Oecumenisch
Alternatief
09 april Oecumenisch
Alternatief
10 april Oecumenisch
Alternatief
12 april Oecumenisch
Alternatief
19 april Oecumenisch
Alternatief
26 april Oecumenisch
Alternatief

Oude Testament
Jesaja 50:4-7
Exodus 11:1-10
Exodus 12:(1)15-20
Exodus 12:1-28
Exodus 12:(1)21-28
Exodus 12:29-42
Exodus 14:9-14
Exodus 14:15-15: 1
Genesis 8:6-16
Exodus 15:22-16:27
Jesaja 43:1-12
Exodus 16:28-17:7

Epistellezingen
Filippenzen 2:5-11

Evangelielezingen
Matteüs 26: 1-27, 66

Psalm 81

Johannes 13: 1-15

Hebreeën 9:11-15

Johannes 18: 1-19, 42

Kolossenzen 3:1-4

Johannes 20: 1-18

1 Petrus 1:3-9

Johannes 20: 19-23(31)

1 Petrus 1:17-23

Johannes 21: 1-14

Cadeautip voor tuin Bethel

Vakantie

orige keer schreef ik
het al: dit jaar bestaat
Bethel honderd jaar;
dat is een feest waard. Vanwege de coronabeperkingen
hebben we het vieren hiervan
gepland in de week van 31 oktober tot en met 7 november.
We willen in dit jubileumjaar graag de tuin herinrichten, meer flora en fauna, een
fijne plek voor bezoekers en
buurtbewoners. Een plek,
een tuin, waar bezoekers van
buurt-en-kerkhuis
Bethel
en buurtbewoners kunnen
zaaien en oogsten, werken,
ontmoeten, genieten en tot
zichzelf komen. Daarvoor is
er een tuinplan samengesteld
met de gebruikers, een ontwerp gemaakt door een tuinarchitect en de oude tuin opgeruimd met een groep
vrijwilligers.
Er zijn fondsen aangeschreven voor het grote werk. Gereedschap wordt aangeschaft met steun van de Groene Motor. Voor wat kleinere doelen vragen we
een gift als cadeau voor de jarige Bethel:
Voor planten, heesters, bloemen een bedrag van duizend euro; voor een
waterornament een bedrag van driehonderd euro; voor tuinstoelen, -tafels en
parasols een bedrag van tweeduizend euro. We starten in de loop van april de
crowdfundingsactie op www.voorjebuurt.nl, maar een gift overmaken kan ook
op bankrekening NL83 INGB 0009 5168 45 t.n.v. Stek met als omschrijving:
Tuin Bethel. Uw gift wordt zeer gewaardeerd.
Klaas Bruins

Van 19 t/m 26 april heb ik een week
vakantie. Indien nodig kunt u contact opnemen met mijn collega Axel
Wicke.
ds. Martine Nijveld

V

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

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

Maranathakerk

S

D

willigers daar al een jaar druk mee, te
weten Andreas, Theus en Marinus.
Graag zouden zij het aantal vrijwilligers uitgebreid zien, want ‘vele handen
maken licht werk’. Gelukkig zijn voor
de Maranathakerk inmiddels een aantal nieuwe vrijwilligers gevonden. Nu
nog voor de Bergkerk!
In de vorige Wijkkrant was te lezen wat er zoal komt kijken bij het
streamen van een kerkdienst. Qua

Wijk info

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

8 – Wijkkrant Den Haag West
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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
Leonore Brons
Bergkerk
Tel.
(070) 360 62 84
Kerk en Gemeentecentrum
bergkerk@xs4all.nl
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Denlocatieteam
Haag
Coördinator
Tel.
(070)
360
62
84
Aaltje Visser
www.bergkerkdenhaag.org
Tel.
(070) 323 32 20
Koster en zaalverhuur
Ledenadministratie
LeonoreGutz
Brons
Gerard
Tel. (070)
(070) 368
360 96
62 48
84
Tel.
bergkerk@xs4all.nl
g.gutz@casema.nl

Coördinator locatieteam
Organist
Edwine Fokkens
Muller-Buschman
Warner
Tel.
070-365
Tel. (010) 21011
8566
89
e.muller-buschman@ziggo.nl
info@warnerfokkens.nl

Verhalencafé
Vrome Freule
Vrouwencafé

2e vrij van de maand, 15-17 u
iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u
laatste of voorlaatste za van de maand, 15-17 u

Agenda april 2021

Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Vanwege
coronamaatregelen
Amnesty de huidige 4e
ma van de maand,staan
20 u er geen activiteiten
voor
april gepland. wo 10-12 u (niet in september)
Buurtkoffie,
Klassiek concert
3e zo van de maand, 17-18 u
Betrokken,
‘Het gesprek’
3e wo van de
maand, behulpzaam,
14.30-16.30 uregelend.
Formeel
waar
Locatieberaad
2e ma van de
maand,
20dat
u nodig is, ontspannen
Maaltijd
2e wo van de
18 ukunt
(nietuin
september)
als maand,
dat kan. Dat
verwachten
Reserveren:als(070)
73 56.
u mij355
vraagt
het afscheid van een
PIGL
di 11 u, Protestants
Geestelijk
Leven
overledenIndisch
dierbare
te begeleiden.
erik c. cox | egardsuitvaart.nl
06 19 538 402 | toussaintkade 19

Ledenadministratie
Cantor
Gerardvan
Gutz
Christi
der Hauw-Scheele
Tel. (070)
(070) 354
368 64
96 48
Tel.
62
g.gutz@casema.nl
jaap-christi@online.nl
Organist
Kerkrentmeester
Warner Fokkens
vacant
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl
Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Cantor
Tel.
(070) 392 65 92 —wjh@wxs.n
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
Contactpersoon
jaap-christi@online.nl
‘Omzien naar elkaar’
Aaltje Visser, tel. (070) 323 32 20
Kerkrentmeesters
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
Autodienst
joost.smits@hotmail.com
vacant
Diaconie
Bankrekeningnummers
Willem-Jan Huijssoon
Bergkerk/Bethel
Tel. (070)
3920000
65 92
—wjh@wxs.nl
NL21
INGB
5102
50
Protestantse Wijkgemeente
Autodienst
Bergkerk
(voor collectebonnen en
Joost Smits
Tel. (070) 368 39 66
giften
wijkwerk)
joost.smits@hotmail.com
NL52 ABNA 0474 2767 59
Bankrekeningnummers
Wijkkas
Bergkerk (ook Comité
Bergkerk/Bethel
Meeleven)
NL21 INGB 0000 5102 50
NL38
RABO 0373
7207 77
Protestantse
Wijkgemeente
Bergkerk (voor
collectebonnen
en
Protestantse
Gemeente
Den Haag
giftenkerkelijke
wijkwerk)bijdragen)
(voor

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
ORGA
RT

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

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

Secretaris wijkkerkenraad

Bergkerk

- UITVAA

Tel.
(070) 363 04 72
Jeugdwerk
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
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

Koster, Centraal Informatiepunt
en zaalverhuur
Maranathakerk
Marian
van Duijvenvoorde
Kerk(070)
en Gemeentecentrum:
Tel.
345 91 19
e
2 Sweelinckstraat 156
info@maranathakerkdenhaag.nl
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Ledenadministratie
Tel. (070)Bruggeman
345 91 19
Marijke
ledenadministratie@
Koster, Centraal Informatiepunt
maranathakerkdenhaag.nl
en zaalverhuur
Marian vanlocatieteam
Duijvenvoorde
Voorzitter
Tel.
(070)
345
91 19 a.i.
Erika van Gemerden
info@maranathakerkdenhaag.nl
voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl
Tel. 06 24 75 33 48
Ledenadministratie
Ulco Klos
Organist
ledenadministratie@
Bert
van Stam
maranathakerkdenhaag.nl
Tel:
06 24 79 50 14.
organist@maranathakerkdenhaag.nl
Scriba
Jan Kouwenberg
Kerkrentmeester
Tel. (070)Gijsbers
346 34 43
Carolien
scriba@maranathakerkdenhaag.nl
kerkrentmeesters@
maranathakerkdenhaag.nl
Cantor-organist
Tel.
06 10 16 90 59
vacature
Penningmeester
Kerkrentmeesters
Helga
Vermaas
Karin van Beek-Dekker
penningmeester@
(penningmeester)
maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 350 48 41
penningmeester@
Diaconie
maranathakerkdenhaag.nl
Adrie
Vrolijk
Tel. 06 45 47 62 18
Diaconie
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl
Nell de Vries-Naaborgh
Tel. (070) 352 14 78
Contactpersoon
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl
‘Omzien
naar elkaar’
Sietske Oosterheert
Autodienst
tel.
(070) 323 91 89
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
Autodienst
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl
Marja
Korving
Tel. (070) 363 08 89
Bankrekeningnummers
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl
NL21 INGB 0000 5830 00
Kerkrentmeesters Maranathakerk
Bankrekeningnummers
(ook voor
bijdragen
kerkmuziek)
NL21
INGB
0000 5830
00
Kerkrentmeesters Maranathakerk
(ook
bijdragen
kerkmuziek)
NL94voor
INGB
0009 6853
30

Wijk info extra
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Wijk info

Vaste activiteiten

Ontwerp
Onderhoud
Adres: Escamplaan
61FAanleg
(Escampade)
I

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
Egelantierstraat 10-11
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
Eerste
aanspreekpunt
70 jaar +
Jeugdwerk
Tel. 06 37 35 07 51
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
sitysmedinga@gmail.com
Nelleke
van Kooij

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

Ma 1 19.30 omvat
u Taizé-viering,
Bethel
tijdsbesteding
het een uurtje
Wo 10
17op
u vrijdag
KidsTime-middag,
voorbereiden
of zaterdag Bethel De begroting voor 2020 is
opgesteld in september 2019,
en
het klaarzetten Maranathakerk
Woop10zondagochtend
18 u Gemeentemaaltijd,
voordat corona uitbrak. Uit
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de
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het
filmen
en
uitDo 11
20 u Vrome Freule
de
voorlopige
cijfers blijkt dat de uitzenden
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de
dienst.
Veel
techniVr 12
15 u Verhalencafé, over etiquette, Bethel
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overeen komen (bijna
sche
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is
niet
nodig.
Kunnen
omZo 14 11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
€170.000).
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met
een
computer,
internet
en
Zo 14
15 u BethelMuziekMatinee, Irma Kort en
Aan de inkomstenkant zijn er als
gevoel voor fotografie
of filmen
is wel
Marrit
van der
Weij
gevolg
van corona
flinke tegenvallers
handig.
En
als
we
met
vier
vrijwilligers
Wo 17 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel,
Bergkerk
zouden zijn, dan ben je maar één keer door wegvallen van verhuur en van de
Vr 19
14 u Leesclub, Kwaliteit van leven
bazaar (tegenvallers van respectieveper maand aan de beurt.
Za 20
8 u Mini retraite, buitenlocatie
Iets voor u of jou? Neem contact lijk €11.500 en €13.000). Daar staat wél
Za 20
19 u Kamp-film-avond, Bethel
tegenover, dat voor het derde achterop
met ondergetekende,
Zo 06-51
21 69 17
Maranathakerk
eenvolgende
jaar de opbrengst van de
84 u80.Harpconcert Merel Naomi,
WoMarinus
24 10.30
Als het leven pijn doet,
actieBethel
kerkbalans hoger is dan het jaar
vanuKooij
Za 27
15 u Vrouwencafé, Over optimisme,
daarvoor en Bethel
hoger dan begroot! De
Wo 31
20 u Lezing: Nepnieuws, oproep
Peter Burger,
Maranathakerk
van Govert
Lakerveld om het
wegvallen van de bazaar te ‘compenseren’ door een bedrag over te maken
heeft €4.700 opgebracht! Het tekort,
Bethel zie betheldenhaag.nl
op basis van de voorlopige cijfers, is
In de wijk info stond jarenlang de daardoor ‘slechts’ €10.000 groter dan
Buurtbios
van de maand,
begroot19.30-22.30
en komt uituop -€28.000 in
naam
van Joost Smits 2e
bij vrij
'kerkrentBuurtkoffie
di (Bergkerk).
14-16 u, do 9.30-11.30
plaats van u-€18.000.
meester'
en bij 'autodienst'
Computerhelpdesk di 14-16 u, do 10-12 u
De eerste helft van dit jaar ziet er fiNu
staat er 'vacant'. Dat heeft alles te
Creaclub ouderen di 10-12.00 u
maken met het verdrietige bericht nancieel gezien niet rooskleurig uit. Er
Kinderclub
vrij 19-20 u
hoop dat17.00-19.00
na de zomer
van
de ziekte van Joost,wo,
waardoor
KidsTime-middagen
za, omhij
de 2isweken,
u zaken als verhuur
weer
lopen
als
voorheen.
onverwachts
al
zijn
werkzaamheden
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u Zonder
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er niet.vr,We
heeft
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laatste
18hopen
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het
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gaan
van
het
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dit
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weer
op
uw
steun
moMeditatief
blad
bereikte
ons
het
droeve
bericht
dat
gen
rekenen,
ook
financieel!
avondgebed
ma 19.30-20.15 u
Rouwverwerkings3e ofis4e
wo van deCarolien
maand,Gijsbers,
10.30-12.30 u
Joost
Smits na een kort ziekbed
overlegroep
den.
In het volgende nummer zullen we
ouderling-kerkrentmeester
TeenTime
1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
daarbij
stilstaan en hem gedenken.

www.joostfvanvliet.nl
I

inds de eerste lockdown worden
de kerkdiensten van onze wijkgemeente gestreamd via YouTulk jaar reikt de
gemeente aanDen Haag
De aangescherpte
maatregelen
be. Momenteel alleen de diensten in
zilveren
enimbronzen
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hetgouden,
coronavirus
hebben
de Bergkerk, maar op korte termijn
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uit alsactiviteiten.
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de geplande
ook weer die in de Maranathakerk.
cellentie
in eetgelegenheden
voorDe
ouderen.
activiteiten
zijn geannuleerd.
Wat eerst een klusje van enkele maanDaarbij
sturen
zij ‘mystery
guests’ naar
kerkenraad
informeert
iedereen
via deze
den leek te zijn, is uitgegroeid tot een
plekken.
mailgroepen, websites en persoon- wekelijkse aangelegenheid. En, naar
2017Houd
viel Buurt-en-kerkhuis
lijkEind
contact.
voor de situatie naBethel
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