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Wijkkrant Den Haag-West 

Wake voor vluchtelingen: 
ontmoeting verandert
Zaterdag 19 juni 2021 om 12 uur tot zondag 20 juni 2021 om 12 uur 
in buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30

Iedereen die in 2018/2019 iets van het intense en indrukwekkende kerkasiel 
voor de familie Tamrazyan in de Bethelkapel heeft meegemaakt, weet het: 
ontmoeting verandert. Als je gevluchte mensen ontmoet, doet dat iets met je. 

Er groeit betrokkenheid, solidariteit, gastvrijheid. Je gaat genuanceerder denken. 
Je gaat ons land en de wereld anders zien. Diezelfde ontmoetingen doen ook iets 
met de mensen die hierheen gevlucht zijn, met ieders gevoel van waardigheid. Je 
gehoord en gezien voelen maakt veerkrachtig.

Voor de familie Tamrazyan kwam, na een onafgebroken kerkdienst van 97 
dagen en nachten, een einde aan de onzekerheid ten aanzien van hun verblijf in 
ons land. Voor veel andere mensen is het laveren tussen hoop en vrees - helaas nog 
vaak veel te lang - de dagelijkse realiteit.

Met de jaarlijks terugkerende 24-uurs wake op Wereldvluchtelingendag 
staan we stil bij de nood van alle mensen die hun land zijn ontvlucht. Dit jaar 
gaat het om ‘ontmoetingen’ met deze mensen en de ‘veranderingen’ die deze ont-
moetingen teweeg brengen.

De Wake voor Vluchtelingen bestaat vooral uit afwisselend korte vierin-
gen, ervaringsverhalen en interviews. Met kerken en mensen die ervaringen 
hebben met vluchtelingen komen we graag in contact om te kijken hoe we 
deze ervaringen een plek kunnen geven in het programma (graag melden bij 
info@wakevoorvluchtelingen.nl). De wake in Bethel zal in ieder geval te vol-
gen zijn via een livestream, waarvan de link te vinden is op www.wakevoorvluch-
telingen.nl. Als er mensen fysiek  aanwezig kunnen zijn, wordt dit later bekend 
gemaakt. De Wake voor Vluchtelingen is een initiatief van de Protestantse Kerk 
en Diaconie Den Haag en Stek, stichting voor stad en kerk.

Dankzij Kerk in Actie worden er dit etmaal ook elders in het land door ker-
ken wakes georganiseerd. Een overzicht is te vinden op: 
www.wakevoorvluchtelingen.nl.

Marianne Polderman

Voorbehoud 
activiteiten en agenda
Veel activiteiten gaan voorlopig niet door vanwege de aangescherpte corona-
maatregelen. Omdat deze Wijkkrant twee maanden beslaat, zou het kun-
nen zijn dat, bij versoepeling van de maatregelen, weer voorzichtig wat 
activiteiten worden opgestart. De kerkenraad informeert iedereen via mail-
groepen, websites en persoonlijk contact. Houd voor de actuele situatie de web-
sites in de gaten. Gemeenteleden die hiertoe niet in staat zijn, kunnen bellen 
naar ds. Martine Nijveld of ds. Axel Wicke.

www.maranathakerkdenhaag.nl 
www.bergkerkdenhaag.org 
www.betheldenhaag.nl 
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

Thuisnevendienst
In de tijd vóór Pasen hadden we een mooi thuiskindernevendienst-

project. De kinderen kregen een filmpje toegestuurd. Op dat film-
pje werd het verhaal verteld. En een aanzet gegeven voor een knutsel 

of een spel. Met Palmpasen konden ze broodhaantjes bakken. Via de 
foto's krijgt u een impressie van deze thuiskindernevendienst.

Ds. Martine Nijveld

Lied in coronatijd

Van twee kanten (namelijk van een gemeentelid én van mijn moeder) 
kreeg ik onderstaande liedtekst. Lieddichter en predikant André Troost 
schreef dit lied op de wijs van een bekende melodie. En wel op de wijs 

van psalm 42 uit ons Liedboek. Heel passend, omdat dit een psalm is vol verlan-
gen en heimwee (‘Evenals een moede hinde naar het klare water smacht’). Ik geef 
het graag door. 

Martine Nijveld

GOD, HOE GRAAG ZOU IK WEER KOMEN

Heimwee in coronatijd

God, hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is -
nu nog ver, om van te dromen,
harten boordevol gemis.
Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
stemmen, stilte, al die mensen -
kan men zich iets mooiers wensen?

God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zó graag zag:
bidden, danken in uw huis,
aan uw tafel, rond het kruis
zwijgen, spreken, lachen, huilen -
bij U rusten, bij U schuilen...

God, hoe graag... Laat ons weer komen
dit of anders volgend jaar,
laat ons bloeien als de bomen -
onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen:
wagenwijd uw deuren open!

tekst: André F. Troost
melodie: psalm 42

Onlinegroepen  
Bijbel en verbeelding

Ook in de tijd tussen Pasen en Pinksteren bied ik een tweetal gespreks-
avonden aan rond Bijbel en schilderkunst/poëzie. De eerste avond: 
donderdag 29 april, gedicht en schilderij bij het Bijbelverhaal van Jona, 

een verhaal dat goed past in de tijd ná Pasen. De tweede avond: donderdag 20 
mei, gedicht en schilderij bij Pinksteren. Tijd: 20.00 - 21.15 uur.

Er zijn al voldoende deelnemers om de avonden door te laten gaan. Maar 
mocht u ook belangstelling hebben? Het werkt zo:
-  mensen melden zich via de mail bij mij aan (me.nijveld@ziggo.nl);
-  het maximum aantal is negen deelnemers;
-  in de week voorafgaand aan de avond ontvangt u van mij het Bijbelverhaal en 

een afbeelding van het schilderij dat we samen gaan bekijken én de tekst van 
het gedicht;

-  daarnaast ontvangen alle belangstellenden op de dag zelf van mij een uitnodi-
ging via Google Meet, één van de vele manieren om elkaar digitaal te ontmoe-
ten. Indien gewenst/nodig, plan ik met alle liefde met nieuwe deelnemers een 
testsessie in;

-  op de geplande datum en tijd kan iedereen dan online aanschuiven
Welkom! 

Ds. Martine Nijveld
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Vertrouwen geven
Mark Rutte heeft beloofd dat hij keihard gaat werken om het 
vertrouwen te herstellen. Maar werkt dat zo? Vertrouwen is toch 
vooral iets wat je gegeven moet worden en wat je ontvangt?

Als kind krijgen we vertrouwen via onze ouders wanneer we 
opgroeien in een stabiel en veilig gezin, waarin je goed kunt 
hechten. Deze basis van vertrouwen dragen we dan heel ons 
leven met ons mee. Geloofsopvoeding kan bijdragen aan dit 
basisvertrouwen.

Maar ons vertrouwen staat voortdurend onder druk. Het kan 
misbruikt, geschonden worden. De wereld is niet altijd veilig. 
We hebben last van onzekerheid, van angst, van gebrek aan 
(zelf)vertrouwen. Ik spreek bij Bethel soms erg teleurgestelde 
mensen, die weinig vertrouwen meer hebben in de politiek, de 
media, de kerken, de samenleving, de mensen in de buurt. Ik 
vind dat altijd treurig als mensen zo bitter en wantrouwig zijn 
geworden.  

Je zou hen meer vertrouwen gunnen. Rutger Bregman zegt 
dat we ons niet te veel moeten laten leiden door het negatieve. 
Het is het meest realistisch om uit te gaan van goede, om de 
ander het voordeel van de twijfel te gunnen. Dan zul je het in 
meeste gevallen bij het rechte eind hebben, omdat ‘de meeste 
mensen deugen’. Ik denk niet dat het zo werkt, dat mensen op 
basis van kansberekening hun gebrek aan vertrouwen aan de 
kant zullen zetten.

Het vraagt toch een soort van ‘geloof’, van vertrouwen, wat 
je geschonken moet zijn en waar de één meer mee begenadigd 
is dan de ander en wat zowel binnen als buiten de kerk te vin-
den is.

Geloof (wat een ander woord voor ‘vertrouwen’ is) is een ge-
schenk. Het is niet omdat we het verdienen door er keihard voor 
te werken. Vertrouwen is een kwestie van genade, van God en 
van elkaar, een geschenk om niet. We leren zelfs, dat we on-
danks tekorten, falen, elkaar telkens weer vertrouwen kunnen 
geven door te vergeven.

Een geloofstraditie helpt ons met woorden, verhalen en ri-
tuelen om te gaan met onzekerheid, met geschonden vertrou-
wen, met angst, wantrouwen en gebrek aan vertrouwen: door 
erkenning, perspectief, gemeenschap, bezieling of verwonde-
ring te bieden en ons richting te geven voor goed leven, een 
leven dat vertrouwen geeft.

Klaas Bruins

Wij gedenken
Joost Smits (Zuilen, 10 december 1949 - Den Haag, 16 maart 2021)

Half februari hoorden we van Joost 
dat hij ongeneeslijk ziek was. Slechts 
een paar weken na dit bericht hebben 
we op maandag 22 maart afscheid van 
hem genomen in de Bergkerk en in 
crematorium Ockenburgh.

In persoonlijke verhalen en her-
inneringen, door gedichten en foto’s, 
met muziek en liederen hebben we de 
dankbaarheid uitgesproken om zoveel 
wat Joost mocht zijn voor zijn gezin 
en familie, voor de mensen om hem 
heen, in werk en vrijwilligerswerk – 
en natuurlijk ook voor de kerk.

Mensen van de Stichting Blinden-
hulp, van de Tennisvereniging en de Trimclub deelden hun verhalen. Ook daar 
was Joost verantwoordelijk voor de financiën. Wat zij vertelden, sloot naadloos 
aan bij hoe wij Joost hebben gekend: trouw en betrouwbaar, bereid om extra 
klussen op te pakken, aanspreekbaar, belangstellend, aanwezig, je kon op hem 
bouwen.

Op zondagmorgen stond hij bij de deur van de Bergkerk en heette hij ieder-
een welkom, een paar woorden, een groet, een lach. Hij kende iedereen en als hij 
iemand niet kende, probeerde hij die persoon te leren kennen. Met veel plezier 
verbond hij mensen aan elkaar. Kerkrentmeester was hij. Het ritme van begro-
ting en jaarrekening. Vergaderingen. Nadenken over de toekomst. Hoe vaak bel-
de hij niet, omdat hij iets nieuws had bedacht voor één van de vele vraagstukken, 
waar we ons als kerk voor gesteld zien.

Hij had diverse lijstjes op zijn bureau liggen met de klussen, die hij toegezegd 
had te doen en graag snel afwerkte. Om het daarna een plek te geven in één van 
de vele ordners op zijn werkkamer, een administratie waarin hij feilloos de weg 
wist. Hij schreef heldere stukken, had een sterk gevoel voor taal, kon ingewikkel-
de financiële zaken eenvoudig uitleggen. Hij deed dit alles veelal met zichtbaar 
plezier. Genietend van het sociale. Mens van contacten; en dat niet alleen in de 
kerk, maar ook bijvoorbeeld langs de lijn bij het voetbal. Of zoals Ria zei in de 
dienst: hij vond bijna alles leuk. En wat zou hij graag alles wat hij deed met zorg 
overgedragen hebben aan diverse opvolgers. Maar de tijd haalde hem in.

In de dienst lazen we een passage uit de eerste brief van de apostel Johannes: 
1 Johannes 4:7-19. Het was de trouwtekst van Joost en Ria. Een tekst waarin 
telkens dat woordje liefde klinkt. God is liefde, horen we. Wat geen hoog filoso-
fische uitspraak wil zijn, maar eenvoudigweg vertellen wil dat God is: God-van-
mensen. En terwijl je het zegt weet je ook wat jou als mens te doen staat. Liefde 
als dagelijkse handeling. Elkaar liefhebben, helpen, zorgen voor elkaar, handen 
uit de mouwen. Zo was Joost er voor de kinderen en verdere familie: stabiel en 
zorgzaam. Volop genietend van kleindochter Linde. En dat alles samen met Ria, 
een goed team, elkaar aanvullend.

Aan die liefdevolle God hebben wij Joost toevertrouwd. Joost geloofde en 
hoopte dat Gods liefde bij de dood niet ophoudt. Zoals bezongen in één van 
de vele liederen op de dag van het afscheid: ‘God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend’ (lied 91a). We gedenken Joost met eerbied 
en genegenheid.

Ds. Martine Nijveld

Collectebonnen

Hoewel op het moment van dit schrijven de kerkdiensten nog steeds al-
leen online zijn en dit dus nu niet speelt, graag uw aandacht voor een 
wijziging in regelgeving bij de belastingdienst. Met ingang van 1 januari 

2021 worden kwitanties niet meer geaccepteerd als fiscaal bewijs voor contante 
giften aan de kerk. Concreet betekent dit dat alleen collectebonnen die via een 
bankoverschrijving betaald zijn aftrekbaar zijn bij de belasting. Hoewel dit ook 
bij de Wijkinfo vermeld staat, voor de helderheid nogmaals het bankrekening-
nummer voor collectebonnen: NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse 
Wijkgemeente Bergkerk.

De collectebonnen voor de Maranathakerk waren en blijven alleen verkrijg-
baar na storting van het bedrag op rekeningnummer NL21 INGB 0000 5830 00 
t.n.v. PGG Maranathakerk o.v.v. van ‘ collectebonnen’. U krijgt de bonnen dan 
thuisbezorgd.

Namens de kerkrentmeesters van de Bergkerk, Janny van Ackooij-Van Ast
Helga Vermaas , penningmeester Maranathakerk

Wijkkrant 
acceptgiro

We vragen, zoals elk jaar, 
weer om uw bijdrage. 
Om u een idee van de 

kosten te geven: het drukken van het 
wijkblad kost zo’n vijfduizend euro. 
Daarnaast zijn er bankkosten en por-
tokosten. Alles samen zo’n 5600 euro. 
Adverteerders brengen ruim duizend 
euro op, de rest moet uit deze financi-
ele actie komen. Dat lukt elk jaar bijna. 
Afgelopen jaar was er een tekort van 135 
euro. Draagt u ook weer bij?

Uw administrateur, Cees Kaas

Kampfilmavond 
online

Zaterdag 27 maart hebben we 
de film van het kamp in de 
zomer van 2020 vertoond. 

Bijna alle kinderen zagen we online, 
natuurlijk een beetje onwennig, maar 
wel leuk om er zo veel zo te zien.  De 
film ‘keken’ we met z’n allen thuis op 
de bank, met de popcorn die iedereen 
in de brievenbus had gekregen. Zo 
krijgen we weer zin in het kamp deze 
zomer, want dit jaar verwachten we 
wel weer op kamp te kunnen. Naar 
Veldhoven, waar we jaren geleden ook 
geweest zijn. Een grote blokhut met 
een groot tentenveld, in het bos. Meer 
info : www.zomerkampdenhaag.nl

Aanmelden? Graag! Leuk als je 
meegaat. www.jeugdwerkdenhaag-
west.nl/zomerkamp/inschrijven

Nelleke van Kooij

‘La Belle Époque’,
cd Bert van Stam

Op het album 'La Belle Époque' presenteert organist Bert van Stam een 
staalkaart van orgelmuziek uit de periode 1890-1914. Een unieke perio-
de, waarin zich allerlei ontwikkelingen afspeelden in Europa. Zo bevat 

het album muziek van César Franck, grondlegger van een nieuwe stroming van 
symfonische orgelmuziek in de voorgaande periode. Sfeervolle Engelse muziek 
wordt afgewisseld met de grillige complexe muziek van Max Reger. Daarnaast is 
er de muziek van de pioniers Charles Ives en Erik Satie. Deze muziek klinkt voor-
treffelijk op het grootse Franssen-orgel in de Elandstraatkerk, gebouwd in 1906.

Bert van Stam (1989) is organist en componist. Hij presenteert het klassieke 
repertoire graag op een innovatieve manier. Sinds 2018 is hij de organist in de 
Maranathakerk. Op het unieke Mense Ruiterorgel van die kerk nam hij zijn eer-
ste album 'Sprezzatura' op.

Over de muziek op het album zegt Bert: "Deze periode vlak voor de Eerste 
Wereldoorlog heeft mijn bijzondere interesse. Er gebeurt in die tijd van alles in 
Europa, en dat is ook te merken in de muziek uit die tijd. Ook houd ik van de 
warme klank van de orgels uit die tijd. Bovendien staat op deze cd muziek die 
mij heel nauw aan het hart ligt. Met de muziek van Franck en Vierne deed ik ooit 
als veertienjarige toelating bij het conservatorium. En de muziek van Reger was 
onderdeel van mijn afstudeerconcert, in 2013."

Informatie: bertvanstam.org.

Vrijwilligers 
gezocht voor de 
klimaatwakers

Tijdens de formatiegesprekken 
waken elke dag van 8 tot 20 
uur twee bezorgde burgers 

bij de ingang van het Catshuis voor 
het klimaat. “We waken vanwege de 
slachtoffers die nu al vallen, we wa-
ken omdat er belangrijke beslissingen 
genomen gaan worden en we waken 
omdat het noodzakelijk is dat er nu 
actief klimaatbeleid komt.” Voor meer 
informatie zie www.klimaatwakers.
nl. Voor deze wake zijn nog vrijwilli-
gers nodig, om twee uur mee te waken 
en ook voor ondersteunende hand- en 
spandiensten. Mocht je interesse heb-
ben, geef je dan direct bij de klimaat-
wakers op (zie de website) of trek bij 
ondertekende aan de bel. Alvast har-
telijke dank!

ds. Axel Wicke

Vakantie  
ds. Axel Wicke
In de eerste week van mei, van 2 tot 9 
mei heb ik vakantie. Mijn collega ds. 
Martine Nijveld vervangt mij.

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



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

Uit de kerkenraad

Het is al even geleden dat u een bericht vanuit de kerkenraad las. In de 
tussentijd hebben we wel steeds informatie aangereikt over de stand 
van zaken met betrekking tot kerkbezoek rond corona. Nu is het tijd 

om over andere zaken te berichten. Afgelopen jaar stond de kerkenraad onder 
leiding van Erika van Gemerden. Zij had deze taak voor een jaar op zich geno-
men en legde die taak eind vorig jaar neer.

Afgelopen jaar was geen gemakkelijk jaar, gehinderd door coronabeper-
kingen konden vergaderingen niet altijd op de vooraf afgesproken momenten 
worden gehouden. Tegelijkertijd lag er een onderwerp op tafel over de verdere 
ontwikkeling van de Wijkgemeente Den Haag-West die zorgde voor stevige dis-
cussies die lastig bleken af te ronden. Het leidde op dit specifieke punt tot een 
bestuurlijke impasse. 

Besloten is dat in plaats van het benoemen van een nieuwe voorzitter uit ei-
gen kring een beroep te doen op een tijdelijk aan te stellen externe voorzitter, om 
te helpen uit die impasse te komen. Dit besluit is genomen in nauw overleg met 
de Algemene Kerkenraad en de classis. De uitkomst van dat proces was dat er 
een duovoorzitterschap uitrolde in persoon van Rein Willems en Jan Eerbeek.

Inmiddels heeft er een eerste online kerkenraadsvergadering plaatsgevonden 
met de beoogde voorzitters en de wijkkerkenraad. Bij die gelegenheid heeft de 
wijkkerkenraad ingestemd met hun aanstelling. In het volgende stuk stellen zij 
zich zelf voor en zetten uiteen hoe zij  samen met ons, de wijkkerkenraad, aan 
de slag gaan.

Geachte gemeenteleden van Wijkgemeente Den Haag-West

Van de voorzitters: 

De coronatijd valt zwaar. In onze gebeden denken wij aan wie onder u  bijzonder 
getroffen wordt in zijn of haar levenssituatie. Als kerk van Den Haag-West doen 
we wat we kunnen met onze predikanten en vrijwilligers voor onze gemeente 
en voor wie ons nodig heeft. Zondags zijn we met een kerkdienst te volgen via 
livestream.

Ook in de coronatijd moet de organisatie van ons kerkenwerk doorgaan om 
na corona ook weer te kunnen blijven doen wat nodig is voor ons geestelijk le-
ven. In deze brief informeren we u over de voortgang daarvan. Al geruime tijd 
buigt de kerkenraad zich over de toekomst van de Maranathakerk, de Bergkerk 
in verbondenheid met buurt-en-kerkhuis Bethel. Geliefde plekken en gemeen-
schappen. Die oriëntatie op de toekomst is een intensief en moeilijk proces om-
dat mensen er emotioneel mee verbonden zijn. Daarom heeft de Algemene Ker-
kenraad van Den Haag ons gevraagd als externe voorzitters van de kerkenraad 
mee te helpen een begaanbare weg voor iedereen te zoeken. Wij doen dat graag, 
zeker ook omdat de kerkenraad op maandag 12 april er mee heeft ingestemd. Wij 
vinden het nodig als eerste nu u als gemeente te informeren over wie we zijn en 
hoe we de weg vooruit zien.

Rein Willems is diaken in de Duinzichtkerk en lid van de Algemene Kerken-
raad van de Protestantse Kerk in Den Haag. In zijn werkzame leven was hij in 
dienst van de Koninklijke Shell Groep en werkzaam in diverse landen laatstelijk 
als directeur van Shell Nederland. Daarna is hij vier jaar lid geweest van de Eerste 
Kamer, en op dit moment voorzitter van het STEK-bestuur. 

Jan Eerbeek is predikant van de PKN Den Haag. Hij is emeritus en heeft 
gewerkt als justitiepredikant in de gevangenissen van Scheveningen, ‘s-Herto-
genbosch en Vught en daarna van 1998 tot 2013 als hoofdpredikant op het minis-
terie van Justitie en Veiligheid. Daar gaf hij leiding aan zestig justitiepredikanten. 
Hij is oprichter van Exodus Nederland en is vier jaar lid geweest van de gemeen-
teraad van Den Haag. Momenteel vervult hij enkele bestuurlijke functies en 
hij heeft een pastorale praktijk voor onder andere onder mensen die psychisch 
kwetsbaar zijn. 

Graag vermelden we ook in het kort hoe we de koers vooruit zien. In een eer-
ste oriëntatie zijn wij veel betrokkenheid en liefde voor de kerk tegengekomen. 
Velen zijn bezig om hun geloofsgemeenschap van dienst te zijn. Dat biedt een 
goede basis om vanuit te werken. Ook hebben wij waargenomen dat het beleids-
proces tot nu toe veel energie heeft gekost. Daarom is het goed enige tijd een 
status quo te hebben. We hebben vastgesteld dat alle beleidsopties open liggen. 
Zo kan ook weer nieuwe energie ontstaan. Gezamenlijk hebben we besloten het 
beleidsproces vooralsnog stil te leggen en ons in de kerkenraad vooral te richten 
op het dagelijks bestuur en de zorg voor de gemeente. Wanneer het beleidspro-
ces wordt voortgezet zullen we allereerst starten met een zorgvuldige bespreking 
van een aantal reflecties die door gemengde groepjes van kerkenraadsleden zijn 
gegeven. Uiteraard zullen we u als gemeente daarvan op de hoogte houden. 

In de vergaderingen van de kerkenraad en het moderamen werken we aan 
heldere procedures om tot verantwoorde, gedeelde en heldere besluiten te kun-
nen komen, waar nodig in consultatie met de gemeente. 

Tot slot vermelden wij dat wij in moderamen en kerkenraad enkele goede 
vergaderingen achter de rug hebben. In het voorzitterschap hebben wij een taak-
verdeling aangebracht, waarbij Rein Willems de bestuurlijke voorzitter is en Jan 
Eerbeek zich vooral richt op een goed verloop van het proces. Jan Eerbeek is ook 
graag bereid eventuele vragen over het proces te beantwoorden. 

Met hartelijke groet,
Rein Willems en Jan Eerbeek

Rein Willems, Zwolsestraat 11 F. 2587 TX, Den Haag, 
tel. 06-14 81 79 83
email: info@reinwillems.nl
Jan Eerbeek, Tomatenstraat 120, 2564 CW Den Haag, 
tel. 06-51 36 27 83 

Maranathakerk bij 
’25 mooiste kerken van Den Haag’
Verrassing: in een overzichtswerk van Haagse monumentale kerken duikt ook de Maranathakerk op. 
De wederopbouwtijd is niet langer het stiefkindje van de architectuurgeschiedenis.

Monumentenzorg Den Haag 
heeft het initiatief geno-
men voor een bijzonder 

boek, dat onlangs is uitgekomen. De 
inhoud bestaat uit 25 monumentale 
kerken, die alle uitvoerig zijn beschre-
ven en gefotografeerd. Het zijn de 
‘mooiste kerken van de stad’, aldus de 
auteurs, hoewel zo’n keuze uiteraard 
subjectief is. Maar de kunsthistoricus 
Botine Koopmans en de fotograaf 
Dick Valentijn hebben hun best ge-
daan om deze pretentie waar te ma-
ken. Zowel de fotografie als de tekst 
is met grote nauwkeurigheid tot stand 
gekomen. ‘Een lust voor het oog’, is de 
titel. Die woorden slaan niet alleen 
op de geselecteerde kerken, zo blijkt, 
maar ook op het boek zelf. Het is een 
zeer verzorgde uitgave geworden.

Uit alle eeuwen en uit alle stads-
delen zijn pareltjes van kerkbouw op-
gevist. Ze leveren vertrouwde beelden 
op voor kenners en tegelijk mooie ver-
rassingen voor lezers die niet dagelijks 
in deze kerken komen. Ook wordt 
duidelijk vanuit welke achtergron-
den en met welke idealen de kerken 
zijn gebouwd. De beschrijvingen zijn 
zeer verhelderend. Het boek geeft 
daardoor ook een mooi beeld van de 
gevarieerde Haagse stadsgeschiede-
nis, waarvan religiegeschiedenis een 
onderdeel is. Kerken worden met dit 
boek – terecht – aan de vergetelheid 
onttrokken.

Tot mijn voldoening hebben de 
auteurs ook de Maranathakerk een 
plekje in het kloeke boek gegund. Ver-
rassend, gezien de zoveel rijker uitge-
voerde ontwerpen, zowel van buiten 

als van binnen, van tal van andere 
kerken. Maar ook weer logisch, gezien 
de artistieke en liturgische kwaliteiten 
van en het ongemeen boeiende his-
torische verhaal achter de Maranat-
hakerk. Ook bouwwerken uit de tijd 
van de wederopbouw na de Tweede 
Wereldoorlog, toen geld en materialen 
schaars waren, hebben definitief een 
plaatsje gekregen in de favoriete lijstjes 
van architectuurliefhebbers.

Jan Goossensen

Een lust voor het oog, 25 Haagse 
kerken. 
Uitgave Verloren. 
Prijs 39,95 euro. 
Te bestellen in iedere boekhandel.

De balkenconstructie in de Mara-
nathakerk, afkomstig uit Zwitser-
land. Foto Dick Valentijn.

Schilden in de Maranathakerk, ge-
maakt door Antoinette Gispen. Foto 
Dick Valentijn.

Cadeau voor 100-jarig Bethel
Geef voor het  
Bethel-Buiten-Leven

Vrijwilliger 
gezocht voor 
85-jarige 
mevrouw
Ik ben benaderd door een 
hulpverlener voor één van 
haar cliënten: een zelfstandig 
wonende vrouw van 85 jaar 
in Mariahoeve die slecht ter 
been is en buiten aangewe-
zen is op scootmobiel of rol-
stoel en begeleiding.

Zij zoekt een open, vrolijke 
en gezellige vrijwilliger, een 
vrouw, voor circa twee uur 
per week, die als begeleider 
met haar naar buiten wil voor 
een bezoek aan de tuin in de 
buurt (waar zij ooit zelf lid van 
was) of een boodschap. Me-
vrouw houdt het nieuws goed 
bij. Zij hoopt op een vrijwilli-
ger met wie ze over van alles 
kan praten. Zij is een creatief 
persoon en heeft in het verle-
den veel fancy fair spulletjes 
gemaakt. Ze vertelt er graag 
over en schrijft daarnaast ge-
dichten.  

Wie hiervoor voelt kan 
contact opnemen met mij. 

Tel. 070-318 16 56.
Klaas Bruins

Op 31 maart startte de crowdfundingsactie voor een opknapbeurt van de 
tuin van Bethel. Wij willen graag een aantrekkelijke tuin waar buurt-
bewoners en bezoekers van Bethel kunnen zaaien en oogsten, ontdek-

ken en ontmoeten, genieten en tot zichzelf komen.
Als ik dit schrijf is er 75 procent van het benodigde bedrag van 3300 euro 

binnen.
Naar aanleiding van mijn artikel hierover in de vorige Wijkkrant hebben en-

kele mensen geld overgemaakt naar Stek, waarvoor dank.
Wie nog een kleiner of groter bedrag wil bijdragen kan dit tot 15 mei doen via 

http://crowdfundingvoornatuur.nl/detuinvanBethel
Klaas Bruins
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Wij gedenken
Joke van Baarsel (12 april 1932 – 7 maart 2021)
In de kring van familieleden en de laatste oudgedienden van de Bethelkapel na-
men wij medio maart afscheid van Joke van Baarsel die na enkele maanden in 
woonzorgcentrum Eykenburg en een kort ziekbed was overleden. Veel gemeen-
teleden in de Bergkerk zullen haar minimaal van gezicht hebben gekend. Tot 
aan corona toe was zij elke zondag trouw in de kerk aanwezig.

Haar uitvaart wilde zij “net zoals bij Jan” hebben, haar in 2016 overleden 
echtgenoot. Dat was gelukkig goed mogelijk, want het “Hogelied van de liefde” 
volgens 1 Korinthiërs 13 was ook op haar uitstekend van toepassing. Net als Jan 
was ook Joke erg lief en betrokken op haar dierbaren en medemens en dat liet 
zij, tot op late leeftijd, op allerlei manieren merken. Haar dierbare familieleden 
hadden in haar een “heel unieke aanwaai-oma”, die er altijd was en die nog voor 
de meest onnozele jubilea kaartjes schreef, veel gemeenteleden herinneren haar 
als een pastorale bezoekster die zo onwijs goed kon luisteren dat je achteraf ver-
steld stond over hoeveel je over jezelf had verteld, maar ook heel blij was dat je 
dat had gedaan.

Velen zullen haar trouw en haar vriendschap missen. Laten wij dankbaar zijn 
voor haar leven en dat zij nu weer bij haar Jan mag wezen.

Ds. Axel Wicke

Dick van den Bosch (1 december 1933 – 3 april 2021)
Dirk Pieter (Dick) van den Bosch is na een korte ziekte overleden, 87 jaar oud. 
Op woensdag 14 april was er in kleine familiekring een crematieplechtigheid.

Dick was vele jaren een trouw lid van de Maranathakerk. Hij viel op door zijn 
bescheidenheid en dienstbaarheid. Bij de jaarlijkse bazaar had hij een glansrol: 
als kassier op de boekenafdeling zorgde hij voor hoge omzetten. Daarnaast hielp 
hij maandelijks mee bij het bundelen en distribueren van de kerkbladen. Bij alles 
wat hij deed, kon je de voormalige organisatiedeskundige van de ANWB her-
kennen: Dick had weinig woorden nodig om in actie te komen. Dat gold voor 
de bewonersgroep van het Koningsplein, waar hij al meer dan vier decennia gele-
den een belangrijke rol vervulde. Dat gold ook de manege, waar hij vrijwilligers-
werk deed. ‘Niks bijzonders’, was steevast zijn commentaar als hij de vraag kreeg 
wat hij allemaal deed, want bescheiden bleef hij. Hij had twee grote hobby's: 
kunst en oude auto’s. Een rode MG uit de seventies was zijn favoriet.

Het draaiboek voor zijn uitvaart lag tot in details klaar, vertelt zijn nicht-
je. Een paar sprekers, daarna het Onze Vader. En tot slot muziek: ‘Blijf bij mij, 
Heer, want de avond is nabij.’

Jan Goossensen

Virtuele geestelijke ontmoetingen
Maar wat doen we dan verkeerd?

Het moet ze hebben geduizeld, 
de verkopers van offerwaren 
in de tempel, merkte iemand 

op tijdens een van Axel Wicke’s vir-
tuele geestelijke ontmoetingen. Want 
het valt niet mee om als gewone mid-
denstander een redelijk inkomen te 
verdienen. Er mag dan over de dag ge-
nomen voldoende klandizie zijn, maar 
je zit met je inkoop en de verkoop-
ruimte is ook niet gratis. Plus dat je 
welbeschouwd geen echt geld verdient 
maar een soort van tegoedmunten. 
En wat dacht je: die omwisselen tegen 
gewoon geld is ook niet gratis. Dan 
komt er ineens iemand die tekeergaat 
alsof er wie het weet mag het zeggen 
is gebeurd. Wat doen we dan verkeerd 
dat onze tafels worden omgegooid, 
onze handelswaar niet meer te verko-
pen is en het ergste van alles ook nog 
onze centjes kwijt zijn. Wat doen de 
beheerders van de tempel daartegen? 
Die vragen die wildeman of hij dat 
gedoe theologisch wel kan rechtvaar-
digen.

Jezus die optreedt tegen de geld-
woekeraars in de tempel; dat is ook het 
verhaal van mensen die in bepaalde 
politieke kringen ‘hardwerkende Ne-
derlanders’ worden genoemd. Mensen 
die dagelijks werk doen en daar steeds 
meer geld mee verdienen, zolang ze 
dat werk goed blijven doen. Mensen 
ook die één, twee, drie keer per jaar in 
een ver buitenland vakantie vieren en 
zich om de drie jaar nieuw inrichten. 
Dat zijn mensen zonder zorgen die 
niet begrijpen waarom ook anderen 
niet alleen maar geld willen verdienen, 
klonk het. Die zich oprecht afvragen 
waarom iemand denkt dat ongelimi-
teerd meer en beter en mooier mis-
schien verkeerd is. En overtuigd van 
het eigen gelijk iemand die om een hun 
onbekende reden werkloos thuis zit ad-
viseren “ga dan ergens aan de slag!” Om 
dan bij protesten die ze op de televisie 
uit de hand zien lopen te verzuchten 
“Hebben we het net zo goed voor el-
kaar en dan gebeurt er dit”.

Iemand zou ze dan moeten vertel-

len dat dit gebeurt omdat we het niet 
zo goed voor elkaar hebben, opperde 
een andere deelnemer aan de virtue-
le geestelijke ontmoeting. Wie daar 
verontwaardiging over voelt, kan dan 
mooi vertellen dat het ook anders 
kan. Maar dat moet je dan wel dur-
ven en pas op het moment zelf blijkt 
of iemand inderdaad opstaat tegen 
iets wat niet juist zou zijn. Iets relatief 
kleins bijvoorbeeld: mensen die zich 
niet aan de coronaregels houden zo-
dat anderen niet naar buiten durven. 
Wie heeft het lef om overtreders aan 
te spreken? Er zijn voorbeelden te over 
van mensen die het verschil wisten 
te maken door op het juiste moment 
naar voren te stappen zoals Luther die 
de aandacht op zich vestigde met de 
woorden “hier sta ik; ik kan niet an-
ders”. En vervolgens die stap heel duur 
moesten betalen en dachten “maar 
wat deed ik dan verkeerd?”

Jean Quist

Experimenteren met 
geestelijke ontmoetingen
Maar dan online en digitaal

Ook in mei en juni, zo verwachten wij, kunnen wij op de maandagavon-
den (nog) niet live in buurt-en-kerkhuis Bethel samenkomen. Daarom 
zetten wij onze digitale bijeenkomsten voort. In de afgelopen maanden 

hadden wij telkens een goed, gezellig en inspirerend gesprek via computer, ta-
blet en telefoon. Hierbij ligt de nadruk op de ontmoeting, ook al bespreken wij 
ook altijd iets inhoudelijks. Wellicht dat wij samen een Bijbelverhaal lezen en 
bespreken, stilstaan bij de tijd van het (kerkelijk) jaar, over een onderwerp praten 
dat iemand belangrijk vindt of samen kunst bekijken en bespreken. 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 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 aan of 
je een testsessie 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 ont-
moeten.

– 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

KidsTime

KidsTime-thuismomentje van 
februari: fotowedstrijd. De 
kinderen kregen een fotolijst-

je in de brievenbus. Het was de be-
doeling dat je jezelf laat fotograferen 
waarbij je een schilderij nadoet. Jam-
mer genoeg waren er niet zoveel inzen-
dingen, maar dit zijn de resultaten.

In de week voor Pasen kwam er een 
zwart ei bij de kinderen in de brieven-
bus. Met een bijgeleverd plastic staafje 
kon je kleuren tevoorschijn krassen. 
Daarna kon je het ei ophangen aan een 
mooi lintje. Van een aantal kinderen 
kregen we de foto’s van mooie eieren.

Vanaf april gaan we weer live Kids-
Time-middagen organiseren. We heb-
ben er zin in!

Nelleke van Kooij
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Erediensten mei en juni 2021
Datum Bergkerk 10.00 uur

Daal en Bergselaan 50 A
Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

02 mei
Cantate

Ds. Martine Nijveld Ds. Bert Kuipers,
Rotterdam

09 mei
Rogate

Ds. Casper van Dongen Ds. Martine Nijveld

13 mei
Hemelvaartsdag

Geen dienst Geen dienst

16 mei
Exaudi

Ds. Tom Fossen,
Amersfoort

Ds. IJjo Akkerman

23 mei
Pinksteren

Ds. Martine Nijveld Ds. Axel Wicke

30 mei
Trinitatis

Dr. Paul Sanders Ds. Erika van Gemerden

06 juni
2e na Pinksteren

Mw. Sity Smedinga,
Strijensas

Mark van der Laan

13 juni
3e na Pinksteren

Dr. Paul Sanders Ds. Martine Nijveld

20 juni
4e na Pinksteren

Ds. Saskia Wevers-van der Feltz,
Gorssel

Jenne de Haan,
Delft

27 juni
5e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld Ds. Casper van Dongen

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 mei/juni 2021
  Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
02 mei  Deuteronomium 4:32-40 1 Johannes 3:18-24 Johannes 15:1-8
09 mei    Jesaja 45:15-19 1 Johannes 4:7-21 Johannes 15:9-17
13 mei   Ezechiël 1:3-5a; 26-28a Efeziërs 4:1-13 Lucas 24:49-53
16 mei  Exodus 19:1-11 1 Johannes 5:9-15 Johannes 17:14-26
23 mei   Genesis 11:1-9 Handelingen 2:1-24 Johannes 14:8-17
30 mei Oecumenisch  Exodus 3:1-6 Romeinen 8:12-17 Johannes 3:1-16
 Alternatief:  Deuteronomium 6:17-25 1 Korintiërs 2:6-16 Johannes 3:1-16
06 juni Oecumenisch  Rechters 12:1-6 2 Korintiërs 4:13-18 Marcus 3:20-35
  Alternatief:  Habakuk 2:1-4 1 Johannes 2:22-29 Johannes 3:22-36
13 juni  Oecumenisch  Ezechiël 17:22-24 2 Korintiërs 5:1-10 Marcus 4:26-34
  Alternatief:  Micha 4:1-7 Hebreeën 12:18-29 Johannes 4:5-26
20 juni  Oecumenisch  Job 30:15-26; 38:1 2 Korintiërs 5:14-21 Marcus 4:35-41
  Alternatief:  Jona 3:6-11 Efeziërs 2:11-22 Johannes 4:27-42
27 juni Oecumenisch  Jesaja 3:25-4:6 2 Korintiërs 8:9-15 Marcus 5:22-43
  Alternatief:  Hosea 14:1-7 Handelingen 9:36-43 Johannes 4:43-52

Rond de diensten
Kerkdiensten
Op moment van schrijven vieren we nog steeds alleen online. Bij de diensten zijn 
slechts aanwezig wie nodig zijn voor de uitzending. Wel werken we weer met 
solisten. Er is dus misschien niet in alle diensten, maar wel regelmatig zang te 
horen in onze uitzendingen.

Mocht er iets veranderen, dan zullen we dat met u delen via onze andere in-
formatiekanalen: Wijkgroet (Bergkerk), Agenda (Maranathakerk), mededelin-
gen tijdens de kerkdiensten, gemeentemail, websites.

Thuiskindernevendienst tussen Pasen en Pinksteren
We gaan door met ons thuiskindernevendienstproject. Voor elke zondag maakt 
iemand van de leiding van onze nevendiensten een filmpje, dat naar diverse kin-
deren en hun ouders/verzorgers/grootouders wordt gestuurd. Op dit filmpje 
wordt het verhaal van de zondag verteld én een aanzet gegeven voor een creatieve 
verwerking.

We hebben gemerkt dat veel kinderen ermee aan de slag gaan. Elke week krij-
gen we diverse foto’s van deze thuisnevendienst toegestuurd. Die foto’s hebben 
we via de livestream van de Bergkerk laten zien. Alleen de Bergkerk heeft op dit 
moment een livestream met de mogelijkheid om beelden/foto's te laten zien. Dit 
doen we meteen aan het begin van de dienst tijdens een moment voor de kinde-
ren. We horen dat de kinderen het leuk vinden om zichzelf terug te zien en ook 
de andere kinderen van de nevendienst voorbij te zien komen. Het blijkt zo ook 
voor de kinderen een vorm van verbondenheid te zijn: met elkaar en met de kerk.

De leiding ervaart het als positief om op deze manier het contact met de 
kinderen te onderhouden. Maar natuurlijk zijn we benieuwd hoe anderen 
dit kindermoment ervaren. Wilt u reageren? Mail dan naar: me.nijveld@
ziggo.nl Mocht u buiten de directe doelgroep vallen, maar het toch leuk 
vinden om het filmpje te ontvangen? Laat het dan weten door een mail te 
sturen naar me.nijveld@ziggo.nl

Zondag 2 mei - afscheid en doorgaan
Op zondag 2 mei nemen we in de Bergkerk afscheid van ouderling Karen van 
Drongelen. We zullen haar kwaliteiten en inbreng in onze vergaderingen mis-
sen! Gelukkig blijft Karen actief bij de Kindernevendienst en voor de nieuwe 
activiteit Kliederkerk.

De ambtstermijn van diaken Margriet den Heijer-Sikkema wordt met twee 
jaar verlengd.

Zondag 9 mei - doopdienst
Op zondag 9 mei vieren we in de Maranathakerk het feest van de doop. Want 
een feest mag het zijn, ook in deze ándere tijden! In deze dienst zal de doop be-
diend worden aan Lenore van Stam. Lenore betekent ‘zonnestraal’. We hopen 
dat ze warmte mag uitstralen en licht zal brengen in de wereld om haar heen.

Zondagen 2 en 9 mei - Jona
De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt ook wel de Paastijd genoemd. Een tijd 
die zich leent voor het lezen van Paasverhalen. Om stil te staan bij het geheim van 
Pasen en te ontdekken wat dit grote feest betekent voor ons leven en samenleven. 
Het Bijbelboekje Jona is zo’n Paasverhaal. Het lijkt mij mooi om dit boekje op 
twee zondagen in een soort van tweeluik centraal te stellen: op zondag 2 mei en 
op zondag 9 mei.

Zondag 23 mei - Pinksteren
Zondag 23 mei vieren we het Pinksterfeest. Feest van de Geest, van verdergaan 
in de geest van Jezus, van enthousiasme en geestkracht, van opnieuw geboren 
worden als mens en als kerk.  

Zomerserie
In de afgelopen jaren heb ik regelmatig een serie kerkdiensten gedaan rond een 
bijbelboek dat minder vaak in onze kerkdiensten klinkt zoals Prediker, Spreu-
ken en Job. Dit keer wil ik in de zomermaanden graag stil staan bij een viertal 
vrouwen uit de bijbelboeken 1 en 2 Samuël: Michal, Rizpa, Batseba en Abigaïl. 
En ik verwacht dat deze verhalen ons als vanzelf zullen brengen bij allerlei actu-
ele thema’s uit onze eigen tijd.

Kliederkerk
Het duurt nog even, maar de eerste Kliederkerk mag in de agenda: op zondag 26 
september gaat de Kliederkerkvlag uit. Kliederkerk is een activiteit, waarbij de 
kinderen in het midden staan, én waar iedereen aan mee kan doen, die graag eens 
op een andere, speelse manier aan de slag gaat met bijbelverhalen. We beginnen 
met een creatieve ronde, daarna is er een korte viering en we sluiten af met een 
maaltijd. Welkom van 16 tot 18 uur in Bethel. Meer info: Nelleke van Kooij en/
of Martine Nijveld.

Ds. Martine Nijveld

Bericht van het 
coronateam

Regelmatig komen we als coronateam van Den Haag -West digitaal bij el-
kaar om de stand van zaken te bespreken. We volgen de persconferenties 
op de voet en houden ons aan de adviezen van de PKN die daar op vol-

gen. Als een kerk weer mensen zou willen toelaten als alternatief voor diensten 
online, adviseert de PKN om het maximum van 30 mensen aan te houden. We 
moeten echter vaststellen – mét de overheid – dat het niet goed gaat met de coro-
na-cijfers. Iedereen heeft enorme behoefte aan versoepeling van de regels, maar 
het kabinet ziet daar nog geen mogelijkheid voor. Gezien de “derde golf” met de 
problemen in de overvolle ziekenhuizen, en de samenstelling van onze gemeente 
hebben we besloten, dat het maatschappelijk niet verantwoord is om als kerk wél 
meer ruimte te nemen. We kiezen voor de veilige weg en gaan dus nog even door 
zoals we nu doen: online-vieringen, waarbij alleen de mensen aanwezig zijn die 
nodig zijn voor de dienst. Als er iets verandert, hoort u dat uiteraard zo spoedig 
mogelijk via de kanalen die ons ter beschikking staan. Houd u nog even vol!

Carolien Gijsbers en Margreet de Pous, namens het coronateam

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

Koster, Centraal Informatiepunt
en zaalverhuur
Marian van Duijvenvoorde
Tel. (070) 345 91 19
info@maranathakerkdenhaag.nl

Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

Voorzitter locatieteam
Erika van Gemerden a.i.
voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl
Tel. 06 24 75 33 48

Organist
Bert van Stam
Tel: 06 24 79 50 14
organist@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkrentmeester
Carolien Gijsbers
kerkrentmeesters@
maranathakerkdenhaag.nl
Tel. 06 10 16 90 59

Penningmeester
Helga Vermaas
penningmeester@
maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie
Adrie Vrolijk
Tel. 06 45 47 62 18
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl

Contactpersoon  
‘Omzien naar elkaar’
Sietske Oosterheert
tel. (070) 323 91 89

Autodienst
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00
PGG Maranathakerk Anders en toch 
mooi

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

Bergkerk
Kerk en Gemeentecentrum
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org

Koster en zaalverhuur
Leonore Brons
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk@xs4all.nl

Coördinator locatieteam
Aaltje Visser
Tel. (070) 323 32 20

Ledenadministratie
Gerard Gutz
Tel. (070) 368 96 48
g.gutz@casema.nl

Organist
Warner Fokkens
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl

Cantor
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl

Kerkrentmeester
vacant

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 
wjh@wxs.nl

Contactpersoon 
 ‘Omzien naar elkaar’
Aaltje Visser, tel. (070) 323 32 20

Autodienst
vacant

Bankrekeningnummers  
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50 
Protestantse Wijkgemeente 
Bergkerk (voor collectebonnen en 
giften wijkwerk)

NL52 ABNA 0474 2767 59  
Wijkkas Bergkerk (ook Comité 
Meeleven)

NL38 RABO 0373 7207 77 

Protestantse Gemeente Den Haag 
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 318 16 56
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel. (070) 318 16 56
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Wijkgemeente Den Haag West 

Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt voor wie 
woont aan de landkant van de lijn
Kennedylaan, Segbroeklaan, 
Stokroosstraat, Laan van 
Meerdervoort, Groen van 
Prinstererlaan
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur: ma, wo, do 
10-11 uur en vr 14-15 uur
Vrij op: di, vrijdagochtend en za 
axel.wicke@betheldenhaag.nl
Twitter: @elziax
Egelantierstraat 75,  
2565 XJ Den Haag

Martine Nijveld
Eerste aanspreekpunt voor wie 
woont aan de zeekant van de lijn
Kennedylaan, Segbroeklaan, 
Stokroosstraat, Laan van 
Meerdervoort, Groen van 
Prinstererlaan
Tel. (070) 779 07 24
Tel. 06 16 73 37 42
Werkdagen: maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar  
tussen 8.30 en 10.00 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

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

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
vacant
Secretaris wijkkerkenraad
vacant

Bergkerk
       

 
          

 
 

Wijk info 

Kopij voor het 
juli/augustus -nummer 
uiterlijk op 7 juni
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com
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Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 345 91 19

Koster, Centraal Informatiepunt
en zaalverhuur
Marian van Duijvenvoorde
Tel. (070) 345 91 19
info@maranathakerkdenhaag.nl

Ledenadministratie 
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

Scriba
Jan Kouwenberg
Tel. (070) 346 34 43
scriba@maranathakerkdenhaag.nl

Cantor-organist
vacature

Kerkrentmeesters
Karin van Beek-Dekker 
(penningmeester)
Tel. (070) 350 48 41
penningmeester@
maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie
Nell de Vries-Naaborgh
Tel. (070) 352 14 78
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl

Autodienst
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00 
Kerkrentmeesters Maranathakerk 
(ook voor bijdragen kerkmuziek)

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

Bergkerk
Kerk en Gemeentecentrum
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org

Koster en zaalverhuur
Leonore Brons
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk@xs4all.nl

Coördinator locatieteam
Edwine Muller-Buschman
Tel. 070-365 11 66
e.muller-buschman@ziggo.nl

Ledenadministratie
Gerard Gutz
Tel. (070) 368 96 48
g.gutz@casema.nl

Organist
Warner Fokkens
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl

Cantor
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl

Kerkrentmeesters
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl

Autodienst
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Bankrekeningnummers  
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50 
Protestantse Wijkgemeente 
Bergkerk (voor collectebonnen en 
giften wijkwerk)

NL52 ABNA 0474 2767 59 
Wijkkas Bergkerk (ook Comité 
Meeleven)

NL87 FVLB 0635 8147 30 
Protestantse Gemeente Den Haag 
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

NL39 TRIO 0786 8127 02 
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 345 93 42
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel (070) 345 93 42 
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Wijkgemeente Den Haag West 

Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt tot 40 jaar
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur:
Ma/woe/do/vrij 10-11 uur
Dinsdag en zaterdag vrij
axel@bethelkapel.nl
Twitter: @elziax
Egelantierstraat 75,  
2565 XJ Den Haag

Martine Nijveld
Eerste aanspreekpunt 40-70 jaar
Tel. (070) 779 07 24
Werkdagen: maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar  
tussen 8.30 en 9.30 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

Kerkelijk werker ouderenpastoraat
Sity Smedinga
Eerste aanspreekpunt 70 jaar +
Tel. 06 37 35 07 51
sitysmedinga@gmail.com

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

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

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

o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
”SORGHVLIET” Groot Hertoginnelaan 1

”WALDECK” Oude Haagweg 28 Loosduinen

THUIS-opbaring met vereiste middelen en zorg

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

Kantoor en bespreekruimte
Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

-U
IT

VA
AR

T ORGANISATIE
-NEDERLAND

telefoon
070 - 3451676

www.joostfvanvliet.nl

Distelvinkenplein 9 
2566 GH  Den Haag

Tel 070 365 00 00  
Fax 070 363 06 72

info@jfvliet.nl  
www.joostfvanvliet.nl

I

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

”AD PATRES” is een samenwerkingsverband van: Fa. Johs. Ouwejan B.V.,
Inget Mati,
Fa. van Deursen,

I

Jong Tuinen
Aanleg Onderhoud

04 29

Bergkerk

Wijk info 

Kopij voor het 
februarinummer uiterlijk 
op 8 januari 
zenden aan:  
wijkkrantdhw@gmail.com

Agenda januari
Ma 1 19.30 u Taizé-viering, Bethel
Wo 10 17 u KidsTime-middag, Bethel
Wo 10 18 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Do 11 20 u Vrome Freule
Vr 12 15 u Verhalencafé, over etiquette, Bethel
Zo 14 11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Zo 14 15 u BethelMuziekMatinee, Irma Kort en  

Marrit van der Weij
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
Za 20 19 u Kamp-film-avond, Bethel
Zo 21 17 u Harpconcert Merel Naomi, Maranathakerk
Wo 24 10.30 u Als het leven pijn doet, Bethel
Za 27 15 u Vrouwencafé, Over optimisme, Bethel
Wo 31 20 u Lezing: Nepnieuws, Peter Burger, Maranathakerk

Vaste activiteiten
Bethel  zie betheldenhaag.nl

Buurtbios 2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u 
Buurtkoffie di 14-16 u, do 9.30-11.30 u
Computerhelpdesk  di 14-16 u, do 10-12 u
Creaclub ouderen  di 10-12.00 u
Kinderclub vrij 19-20 u
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, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u
Meditatief  
avondgebed  ma 19.30-20.15 u
Rouwverwerkings- 3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
groep 
TeenTime 1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
Verhalencafé 2e vrij van de maand, 15-17 u
Vrome Freule iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u
Vrouwencafé laatste of voorlaatste za van de maand, 15-17 u

Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Amnesty   4e ma van de maand, 20 u
Buurtkoffie,   wo 10-12 u (niet in september)
Klassiek concert  3e zo van de maand, 17-18 u
‘Het gesprek’   3e wo van de maand, 14.30-16.30 u 
Locatieberaad   2e ma van de maand, 20 u
Maaltijd 2e wo van de maand, 18 u (niet in september)

Reserveren: (070) 355 73 56.
PIGL di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

Klatteweg 7
2597 KA Den Haag
Telefoon 06-53 36 04 29

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Gouden 
bordje 
voor Bethel

Elk jaar reikt de gemeente Den Haag 
een gouden, zilveren en bronzen 
bordje uit als waardering voor ex-

cellentie in eetgelegenheden voor ouderen. 
Daarbij sturen zij ‘mystery guests’ naar deze 
plekken.

Eind 2017 viel Buurt-en-kerkhuis Bethel 
in de prijzen. Wij zijn vergeleken met profes-
sionele 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 ho-
pen dat in 2018 opnieuw waar te maken.

Klaas Bruins
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Adverteren?
Vraag naar de 

aantrekkelijke tarieven.

mail of bel met Cees Kaas:
c.kaas@telfort.nl 

070 345 61 53

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)  

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

Agenda mei 2021
ma 3 19.30 u Experimenteren met geestelijke ontmoetingen, online
ma 10 19.30 u Experimenteren met geestelijke ontmoetingen, online
do 20  20 u Bijbel en verbeelding. online 
ma 24 19.30 u Experimenteren met geestelijke ontmoetingen, online

Agenda juni 2021
ma 14 19.30 u Experimenteren met geestelijke ontmoetingen, online
za 19 12 u Wake voor vluchtelingen, Bethel
ma 28 19.30 u Experimenteren met geestelijke ontmoetingen, online

Kerk gespot
In de Wijkkrant van september 2020 
deden we een oproep om foto’s van ker-
ken, die u in eigen land tegen bent geko-
men, aan ons te sturen. Het leek ons ook 
leuk om van u te horen welke bijzondere 
kerk u bent tegengekomen en wat daar 
zo bijzonder aan is. Hieronder weer een 
gespotte kerk.  - Redactie

Tijdens onze fietstocht over het 
Waddeneiland Texel kwamen we nabij 
Eierland een klein kerkje tegen. Wat 
direct opviel was de naam: Bethel. Het 
leek een modern gemetseld gebouwtje 
met een met koper bekleed torentje. 
Vanwege onze betrokkenheid bij ons 
‘eigen Bethel’, wakkerde de naam al-
leen al onze nieuwsgierigheid aan. Was 
deze kerk nieuw, of ouder dan ‘ons Bet-
hel’? Was het wel een kerk? En zo nee, 

waar werd het dan wel voor gebruikt? 
Was haar geschiedenis vergelijkbaar 
met die van ‘ons Bethel’?

Thuisgekomen bood internet ant-
woord op al onze vragen. 

Dit Bethel bleek nu, net als ‘ons 

Bethel’, in gebruik te zijn als een 
buurtgebouw. 

Haar historie gaat echter iets ver-
der terug dan ‘ons Bethel’, en wel naar 
1913 toen de Hervormde Gemeente 
Eierland op die plek een voormalig 
schoolgebouw betrok. Dat gebouw 
werd tijdens de tweede wereld oor-
log gebombardeerd. Ter compensatie 
werd na de oorlog één van de houten 
barakken, die de Duitsers in de dui-
nen bij Den Hoorn hadden staan, ver-
plaats naar Zuid Eierland en als kerk in 
gebruik genomen.

Tot 1952 vonden 
er drukbezochte kerk-
diensten plaats. Toen 
werd dit gebouw aan 
de eredienst onttrok-
ken. Jarenlang heeft het 
gebouw dienst gedaan 
voor kerkenwerk en 
buurtwerk, met jongens-
club, meisjesclub, ca-
techisatie, vrouwenver-

eniging, jeugdgespreksgroep en nog 
veel meer.

Tegen de eeuwwisseling liepen ook 
daar de activiteiten terug en waren de 
onderhoudskosten voor de kerk te 
hoog. De buurt bedacht toen een red-
dingsplan en werd het houten gebouw 
opgetrokken in steen en de toren in 
koper. Een tweede kans dus, net als 
voor ‘ons Bethel’.

Informatie ontleend aan:
www.decocksdorp, info/bethel/ 
en reliwiki.nl.

Marinus van Kooij


