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Maart 2021

Wijkkrant Den Haag-West 
Gedicht over zingen
Sytze de Vries, van wie diverse liederen in ons Liedboek staan, schreef ter gele-
genheid van de gedichtendag (28 januari) een poëtische tekst voor al die mensen 
die het zingen in de kerk missen, een tekst vol verlangen:

CON MOTO

Ik droom de kerk weer vol
gezang
mijn strottenhoofd
in eer hersteld
stemt dankbaar in
nu aerosolen enkel weer
vervoerders zijn van lof en prijs
Mijn stembanden
rekken zich vol behagen uit
als na een lange winterslaap
het lied in mij is niet gestorven
maar herrijst
in rondgezongen
nieuw vertrouwen
Onze stemmen
omhelzen elkaar als zielsverwante
thuisgekomen zwervers
en voegen zich met liefde
in de maat
Dat zingen zo ontroeren
zo vervoeren kan
registers opentrekt
verheven boven elke twijfel.

Sytze de Vries, 28 jan 2021

Nieuws uit Bethel

Eeuwfeest Bethel
Dit jaar bestaat Bethel hon-

derd jaar en dat mag gevierd 
worden, in de buurt en in 

de kerk. We denken aan een week in 
november in de hoop dat het vaccine-
ren dan zo goed als klaar is. Ik hoor 
graag wie over dit eeuwfeest wil mee-
denken en het wil meeorganiseren:  
kbruins@stekdenhaag.nl of 070 318 
16 56.

Groot onderhoud Bethel
De komende maanden worden de ra-
men van de voormalige kosterswoning 
vervangen door HR isolatieglas. We 
zijn blij dat we daarmee weer een stap 
naar verduurzaming van het gebouw 
kunnen maken.

Bethel achter de schermen
Er zijn geen activiteiten in Bethel, 
maar er gebeurt wel het één en ander. 
We zijn bezig met het opzetten van 
een vorm van sociaal spreekuur. We 
nemen daarvoor het project Confi-
dens vertrouwenspersonen over van 
het Interreligieus Beraad Segbroek. 
De vertrouwenspersonen zijn op di-
verse locaties in de stad actief; de loca-
ties van Stek zullen daarbij komen.

We werken aan een herinrichtings-
plan van de tuin, zodat die aantrekke-
lijker wordt voor mens en natuur en 
meer gebruikt kan worden voor acti-
viteiten en tegelijkertijd een bijdrage 

levert aan klimaatbestendigheid.
Eind juni zal er bij Bethel weer een 
stedelijke Wake voor vluchtelingen 
plaatsvinden; de voorbereidingen zijn 
begonnen. We gaan in eerste instantie 
uit van online via een livestream. Als 
er wel deelnemers aanwezig kunnen 
zijn, is het altijd mogelijk om dat aan 
te passen.

Ik verwacht nog niet dat in maart 
de reguliere activiteiten in Bethel weer 
opgestart kunnen worden. Helaas.

Hoe komen mensen  
de lockdown door?
Ik heb zo nu en dan telefonisch con-
tact met bezoekers en vrijwilligers van 
Bethel. Omdat alles stil ligt, zitten 
mensen veel thuis en dat betekent in 
de meeste gevallen veel alleen. Ik hoor 

dan nuttige tips over hoe mensen de 
tijd doorkomen. Verschillenden heb-
ben op vaste dagen telefonisch con-
tact met familie, kennis of vriend(in). 
Voor wie digitaal vaardig is, komt vi-
deobellen in deze tijd heel erg van pas. 
Online valt er heel wat te doen. Een 
enkeling doet mee met online zingen 
of heeft online pianoles. Sommigen 
zijn begonnen aan het leren van een 
vreemde taal. Puzzelen doen ook veel 
mensen. En televisie kijken, liefst op-
genomen programma’s, zodat je naar 
de programma’s kijkt die je ook echt 
graag ziet. En een telefoontje van mij 
waarin mensen mij van alles toever-
trouwen wordt ook gewaardeerd, 
want echt vertrouwelijke gesprekken: 
die hebben de meeste mensen niet zo 
vaak.  

Klaas Bruins

Axel Wicke prikkelt opinie  
op interreligieus platform

Dat onze wijkpredikant Axel 
Wicke in zijn preken bij in-
grijpende gebeurtenissen 

graag op de actualiteit ingaat, weten 
wij inmiddels. Sinds kort is hij ook 
columnist op het interreligieus onli-
ne platform NieuwWij (www.nieuw-
wij.nl) waar hij geregeld prikkelende 
opiniestukken publiceert. Afgelopen 
maand hield hem de bestorming van 
het Amerikaanse Capitool op 6 janu-
ari bezig, een gewelddadige poging tot 
een staatsgreep waarbij vijf doden en 
meer dan honderd gewonden vielen.

Wat hem het meest opviel en cho-
queerde aan de vloed van foto’s, film-
pjes en livestream-opnames, “waren 
de alom aanwezige christelijke sym-
bolen, leuzen, posters en vlaggen”. Me-
tershoge kruizen werden meegesleept 
en opgericht, mensen hingen posters 
op met Bijbelcitaten of droegen vlag-
gen met leuzen als ‘Jesus is my savior. 
Trump is my president’. Het eerste wat 
de indringers deden, nadat ze zich ge-
welddadig toegang hadden verschaft 
was samen voor de overwinning van 
Trump en de dood van al zijn tegen-
standers bidden. Zijn conclusie: “Een 
smaldeel van het christendom in de 
VS al een tijdje aan het ontsporen [] 

richting christelijk nationalisme of 
zelfs christo-fascisme.”

Bedreigen
Deze “sektarische ideologie” heeft 
wat Wicke betreft ook in Nederland 
post gevat en kan ook hier de demo-
cratische rechtsstaat bedreigen. Want 
mede door de grote aandacht van 
de media voor de Verenigde Staten 
groeit volgens hem in Europa al tien-
tallen jaren de invloed van het Ame-
rikaanse ‘religieus rechts’. Daardoor 
raken “originele, Bijbelse christelijke 
deugden en waarden als empathie en 
solidariteit met kwetsbaren en gemar-
ginaliseerden, als zachtmoedigheid, 
barmhartigheid en naastenliefde on-
dergesneeuwd en buiten beeld. En 
moet ik als dominee, op bezoek bij 
naar onze gemeente verhuisde stu-
denten, eerst uitleggen, dat ik niet 
homofoob, islamofoob of racistisch 
ben, want dat zijn wel hun allereerste 
associaties bij de kerk en bij het chris-
tendom”.

Wereldbeeld
In Nederland ziet Wicke politieke 
partijen en politici die in zijn woorden 

een soortgelijk nationalistisch en nos-
talgisch wereldbeeld uitdragen. “Par-
tijen en politici die ook het vuur van 
de maatschappelijke polarisatie voor 
eigen winst in handen durven te ne-
men, die het christendom misbruiken 
om andere religies en groepen buiten 
te sluiten en om zelf meer macht te 
vergaren.”

Ondubbelzinnig
Dus: “De hoogste tijd dat kerkleiders 
en andere christenen in Nederland, 
net zoals vooraanstaande christenen 
in de Verenigde Staten, zich ondubbel-
zinnig uitspreken tegen deze perverte-
ring van de christelijke boodschap. Al-
leen zo kunnen christenen laten zien 
dat hun mooie en verbindende geloof 
lijnrecht tegen tribalisme en machts-
honger in gaat. En dat dit geloof rele-
vant is voor álle mensen en niet alleen 
voor de eigen natie of groep met de-
zelfde witte huidskleur.”

Jean Quist

Naschrift redactie: Als u wilt reageren 
op bovenstaand artikel, dan kan dat 
per mail of telefonisch naar ds. Axel 
Wicke. Axel gaat hierover graag met u 
in gesprek.

Lichtpuntje
Op het moment dat ik dit schrijf, is het een witte wereld buiten,  
dus tijd om dit lichtpuntje te schrijven.

Op een woensdag in januari, aan het einde van de middag, liep ik te wan-
delen met mijn hondje Billy. Ik hoorde een stem achter mij: “Mevrouw, 
mag ik u wat vragen?” Ik keek om, zag een mevrouw met een fiets en 

een mand aan haar stuur met een bos bloemen erin. Ik dacht: ze wil de weg vra-
gen, dat gebeurt vaker als je met een hond wandelt. Ze zei “Ik zou bij iemand op 
bezoek gaan, maar die heeft op het laatste moment afgebeld, mag ik deze bloe-
men aan u geven?” Ik heb blij de bos bloemen aangepakt. Ik was heel verrast, 
iemand die zomaar bloemen aan een onbekende geeft. Ik heb die mevrouw har-
telijk bedankt en ben blij naar huis gegaan.

Ik moest gelijk denken aan een paar jaar geleden, toen ik naar Bethel liep 
om te gaan eten. Een man en een vrouw kwamen mij tegemoet met een houten 
bakje in hun handen. “Dit is voor u.” zeiden zij en gaven mij het bakje dat gevuld 
was met narcisbollen, die hun kopje al boven de grond uitstaken. Ik vroeg “Echt 
waar?” “Ja,” zeiden zij “dit bakje is voor u.” Ik bedankte hen hartelijk en we gin-
gen ieder zijns weegs. Ik denk dat zij uit Azië kwamen, waarschijnlijk Korea, zij 
spraken Engels.

Dit zijn mooie lichtpuntjes in het leven van een mens. Ik hoop dat u/jullie 
ook mooie lichtpuntjes zien en krijgen in deze moeilijke tijd. We gaan naar het 
voorjaar toe, een nieuwe lente een nieuw begin

Ik wens u/jullie vele mooie lichtpuntjes toe. Moge de lente vele zonnige en 
vreugdevolle dagen brengen. Met een vriendelijke groet, 

Margriet den Heijer

Vespers tijdens veertigdagentijd

Op de woensdagen in de veertigdagentijd zijn er in de Maranathakerk de 
jaarlijkse vespers, om 19.30 uur, te beginnen op 24 februari (de eerste 
woensdag na aswoensdag) en daarna alle woensdagen tot Pasen. Van-

wege corona worden de vespers via de kerkomroep bij u thuis bezorgd: een half 
uurtje met schriftlezingen, stilte, gebed, muziek om tot rust te komen, te medi-
teren, te bezinnen.

Carolien Gijsbers
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Onlangs lazen we in onze kerkdiensten
uit het evangelie naar Marcus

het verhaal over Jezus en de schoonmoeder van 
Simon (Petrus).

Ook tijdens de online-gespreksgroep ‘Bijbel en kunst’
lazen we dit verhaal

en deelden we onze gedachten, onze eerste associaties.
Daarna keken we naar de tekening van 

 Rembrandt bij dit verhaal.
De tekening is bijgevoegd.

Rembrandt maakte deze in 1660.
We werden allemaal,

één voor één en samen,
geraakt door deze tekening.

Wat versterkt werd, zo hadden we de idee,  
door de huidige omstandigheden.

De aanraking.
De handen die elkaar vastgrijpen.

De aandacht, het zien, aanzien, aankijken,  
echt zien, niet wegkijken.

De focus op deze twee, Rembrandt laat de omstanders weg,
de focus op mens en medemens, al het andere valt weg.

Je ziet de kracht in de handen van hen beiden.
De nabijheid in deze tijd van afstand.

Je ziet de kracht in de armen en benen van de vrouw,  
je ziet hoe ze haar spieren spant.

Haar eigen kracht zien we. De kracht van haar verlangen.
Krachtig en kwetsbaar tegelijk.

Je ziet de gezamenlijke krachtsinspanning.
De kracht van samen.

Opgetild worden, zei één van de deelnemers, 
dat zag ze hierin.

En wie verlangt daar niet naar - hier en nu?
Opgetild worden, opstaan, gaan,  
een nieuw begin, leven volop!

 
Marcus vertelt hoe Jezus de vrouw overeind helpt  

(lees Marcus 1:29-31).
Letterlijk staat er dan: hij wékt haar op, hij doet haar opstaan.

Paastaal!
Het is hetzelfde woord als in de Paasverhalen wordt gebruikt.
Dit verhaal is dus een opstandingsverhaal; en zo getuigt het 

van de hoop dat wij mensen mogen opstaan en leven en lachen.
De pentekening van Rembrandt maakt 
dat dit verhaalextra gaat spreken,

zo ervaar ik het zelf. 
De medemenselijkheid en de hoop spatten ervan af –

als bloemen in de woestijn.
Op weg naar Pasen!

ds. Martine Nijveld

Kerkdienst streamen

Laatst vroeg iemand: is dat moei-
lijk, zo’n kerkdienst live op You-
Tube uitzenden? Het antwoord 

dat ik gaf was langer dan de vraag. In 
principe is alles waar je handig in bent 
en waar je de juiste spullen voor hebt 
niet moeilijk. Ik vertelde wat er alle-
maal bij komt kijken voordat u ’s zon-
dags de kerkdienst op YouTube mee 
kunt beleven.

Een paar dagen voor de dienst 
kondigen we de dienst aan op onze 
eigen YouTube-pagina, ook wel You-
Tube-kanaal genoemd. Daarvoor zijn 
de gegevens nodig over wie er aan de 
dienst meewerken en over de collecte-
doelen. Gemeenteleden kunnen van 
dat moment op YouTube zien dat er 
een dienst klaarstaat en daar eventueel 
een herinnering op instellen.

De vrijdag of zaterdag voor de dienst 
krijgen we de liturgie. Zoals in de 
filmwereld gebruikelijk is er ook voor 
onze YouTube-opnames een script of-
wel draaiboek nodig. In ons geval be-
reiden we dat script voor op de eigen 
laptopcomputer van de kerk. Hierop 
staat het programma waarmee we de 
uitzending verzorgen. Zo’n script be-
staat staat uit scènes. Elke beeldcom-
positie is een scène. Zoals een close-up 
van de dominee, een overzicht over het 
liturgisch centrum, de organist achter 
de piano, het bloemstuk en dergelijke. 
We moeten dus van tevoren bedenken 
waar we de camera op moeten richten. 
Vervolgens worden de teksten in de 
verschillende scènes getypt, zoals aan-
kondigingen van liederen, acclama-
tie, schriftlezingen, collectedoelen en 
soms ook liedteksten. Daarbij wordt 
rekening gehouden met hoe de tekst 
op welke plek in beeld komt, zodat 
in de dienst niet per ongeluk de tekst 
door iemands gezicht komt.

Omdat we niet beschikken over 
een tweede camera, moeten er vooraf 
overgangscènes worden opgenomen. 
Vaak gebruiken we hiervoor een foto 
van het bloemstuk of het orgel. De fo-
to’s maken  we direct voorafgaand aan 
de dienst. De overgangscènes zijn no-
dig om het te rigoureus draaien of zoo-
men van de camera van de ene naar de 
andere scène te ondervangen. Zo voor-
komen we ook dat kerkgangers (bij 
diensten waar kerkgangers zijn toege-
staan) in beeld komen. Ook voor u als 
kijker is een rustig beeld van belang.  

Op de zondag van de dienst wordt in 
de kerk de laptop aangesloten op onze 
filmcamera en op de geluidsinstallatie 
in de kerk. De software op de compu-
ter maakt van het beeld van de camera, 

de opgeslagen beelden en teksten en 
het geluid afkomstig van de geluidsin-
stallatie één stream.  

Onze koster verzorgt steeds de 
schakelingen tussen de gebruikte mi-
crofoons. Dat geluid is niet alleen de 
basis voor onze YouTube-stream; het 
wordt ook doorgestuurd naar de Ker-
komroep.

Vervolgens bekijken we of iedereen op 
de juiste plek kan gaan staan en of het 
geluid van alle microfoons goed door-
komt. Dat op de juiste plek staan is 
nog wel een dingetje. Voor de kijkers 
wil je dat het beeld er mooi en even-
wichtig uit ziet: dat niet iemand ponti-
ficaal een microfoon voor zijn gezicht 
heeft of dat de Paaskaars midden voor 
de rug van de organist staat. Ook de 
gepaste afstand in verband met corona 
is van belang. Dat proberen we van te-
voren goed te regelen, maar soms gaat 
er in de dienst alsnog iets mis en is dat 
tijdens de uitzending niet meer te cor-
rigeren. Een mooi voorbeeld was een 
zanger die niet in beeld kwam omdat 
de dominee ervoor bleef staan.

Een goede beeldregistratie van de 
dienst vraagt van alle bij de dienst be-

trokkenen extra attentie.

Vlak voor aanvang van de dienst moe-
ten we het computerprogramma op de 
laptop, waarmee we gaan uitzenden, 
nog verbinden met ons YouTube-ka-
naal. Daarna kan het streamen be-
ginnen. Dan is het aan de cameraman 
van dienst om èn de scènes te schake-
len èn de camera te bedienen. Ik kan 
u verzekeren dat dat soms best zweten 
is. Vooral als er onverwachte dingen 
gebeuren of als het een zeer gevarieer-
de liturgie is met veel beeldmateriaal. 
Handiger zou zijn om het streamen 
met twee personen te verzorgen, maar 
ja, vind er de vrijwilligers maar voor.

Tijdens het uitzenden van een kerk-
dienst kunnen we zien hoeveel men-
sen naar de uitzending kijken. Dat 
varieert van 25 tot 80 kijkers. En dat 
loopt door de week op tot zo’n 180 
kijkers. Soms krijgen we tijdens het 
streamen reacties via de chatfunctie 
in YouTube. Het meest blij worden we 
van de bedankjes. Dan besef je dat het 
ook gewaardeerd wordt wat we doen.

Marinus van Kooij

Experimenteren met geestelijke ontmoetingen
Maar dan online en digitaal

Nu wij nog een tijdje op de 
maandagavonden niet live 
in buurt-en-kerkhuis Bet-

hel bij elkaar kunnen komen, hebben 
wij een veilige digitaal alternatief be-
dacht. Waarbij wij wat laagdrempe-
liger inzetten: de nadruk komt op de 
ontmoeting te staan. Noem het gerust 
een online-borrel met mogelijkheid 
tot diepgang. Wellicht dat wij samen 
een Bijbelverhaal lezen en bespreken, 
het over een onderwerp hebben dat ie-
mand belangrijk vindt of samen kunst 
bekijken die bij de tijd van het kerke-
lijk jaar past. Ook gaan wij, met wie 
wil proberen of wij online op een veili-

ge manier samen kunnen zingen. Het 
is geen voorwaarde dat je eerder bij de 
maandagavonden in Bethel was; ieder-
een mag aanschuiven. En als dit digitale 
‘aanschuiven’ voor jou nieuw is, plan ik, 
indien gewenst, met nieuwe deelnemers 
een testsessie in. Na een eerste digitale 
ontmoeting op 15 februari, staan de vol-
gende gepland op maandagavond 1 en 
15 maart, om 19.30 uur.
Hoe gaat dit in zijn werk?:
-  mensen met belangstelling melden 

zich tot en met de vrijdag voor de 
bijeenkomst bij mij, liefst via de mail 
(axel.wicke@betheldenhaag.nl). 
Telefonisch (070-331 64 32) kan 

ook, maar een mailadres hebben, 
is wel een voorwaarde. Geef daar-
bij alstublieft aan of je een testses-
sie nodig hebt.

-  op de dag van de bijeenkomst ont-
vangen alle belangstellenden van 
mij een uitnodiging via Google 
Meet, één van de vele manieren 
om elkaar digitaal te ontmoeten.

-  op het geplande tijdstip kun je dan 
online aanschuiven.
Mochten zich meer dan tien men-

sen per keer opgeven, dan plannen wij 
een tweede groep.

Van harte welkom, online!
ds. Axel Wicke

Zondagse ontmoeting na de dienst

De koffie na de dienst is voor veel kerkgangers het moment om bij te pra-
ten met medekerkgangers. We beseffen dat we dat niet terug kunnen 
brengen, zolang de beperkende maatregelen duren. Echter mensen bij 

elkaar brengen kan ook digitaal. Dat is ook precies wat we aanbieden, zolang de 
beperkingen van kracht zijn: een digitale ontmoeting met medekerkgangers via 
je webbrowser. Zo kunt u de gezichten weer eens zien van de mensen met wie u 
voorheen zondags koffie dronk en met hen van gedachten wisselen, lief en leed 
delen, 0f gewoon napraten over de dienst. Net zoals vanouds eigenlijk. 

Om mee te doen moet u zich vooraf aanmelden. In de wekelijkse mail die u 
ontvangt met daarin informatie over diensten en activiteiten vindt u  het e-mail-
adres waar u zich kunt opgeven voor deelname. U ontvangt dan een uitnodiging 
met een link. Voor de bezoekers van  de Bergkerk start de digitale koffie rond 11 
uur. Voor de Maranathakerk start de digitale koffie rond 11.30. Deelnemen kan 
via uw computer, laptop, tablet of smartphone. 
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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.

Erediensten maart 2021
Datum Bergkerk 10.00 uur

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

07 maart /3e 40-dagentijd/
Oculi

Ds. Adrie Sterrenburg,
Voorburg

Ds. Bert Kuipers,
Rotterdam

14 maart /4e 40 dagentijd/ 
Laetare (Biddag)

Ds. Martine Nijveld Ds. Axel Wicke

21 maart /5e 40-dagentijd/ 
Judica

Drs. Petralijn Hellinga,
Zwolle

Ds. Martine Nijveld

28 maart /6e 40-dagentijd/ 
Palmarum

Drs. Jan Greven,
Blaricum

Ds. IJjo Akkerman

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 maart  2021
 Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
07 maart Exodus 20:1-17 Romeinen 7:14-25 Johannes 2:13-22 (25)
14 maart Jozua 4:19-5:1en 10-12 Efeziërs 2:4-10 Johannes 6:(1) 4-15
21 maart Jeremia 31:31-34 Hebreeën 5:1-10 Johannes 12:20-33
28 maart Jesaja 50:4-7 Filippenzen 2:5-11 Marcus 11:1-11

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

Rond de diensten
Online-kerkdiensten
Op dit moment hebben al onze kerkdiensten de vorm van een online viering. 
Daarbij zijn slechts aanwezig wie nodig zijn voor de uitzending. De diensten in 
de Bergkerk worden met beeld uitgezonden via ons eigen Youtube-kanaal. Hier 
kunt u de diensten live of later meevieren. Zoek op Youtube naar Wijkgemeente 
Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in: www.tiny.
cc/DenHaagWest. Ook kunt u de kerkdiensten beluisteren via Kerkomroep 
(www.kerkomroep.nl of de app Kerkomroep). De diensten in de Maranatha-
kerk worden uitgezonden via de Kerkomroep. Ook door op de links te klikken 
op de diverse websites komt u bij onze uitzendingen.

Hoe verder?
Mochten er weer diensten gehouden kunnen worden mét kerkgangers, dan zul-
len we u daarvan bericht doen (via website, Wijkgroet, mededelingen of gemeen-
temail). En tót die tijd zoeken we naar goede manieren om tóch samen te vieren. 
Omdat er ook geen solozang is op dit moment, vullen we de liedmomenten an-
ders in. Via de livestream kunnen we ook met beelden werken en bijvoorbeeld fo-
to’s laten zien van wat de kinderen thuis maken in hun thuiskindernevendienst. 
We horen dat mensen creatieve wegen zoeken én vinden om ‘iets van samen’ te 
beleven op de zondagmorgen: er zijn mensen die één iemand thuis uitnodigen 
en vervolgens samen luisteren/kijken naar de viering, anderen kiezen ervoor om 
ná de dienst iemand op te bellen, om zo toch iets te ervaren van de ontmoeting 
die er anders ná de kerkdienst is. Het is goed om hiermee door te gaan en op deze 
manier elkaar vast te houden en te bemoedigen.

Kindernevendienst in de veertigdagentijd
Ondertussen zijn we alweer op weg naar Pasen: een tocht van veertig dagen. Be-
gin februari was er een overleg met de leiding van de kindernevendiensten van 
onze beide kerken. Daar hebben we nagedacht over hoe we deze tocht samen 
met de kinderen kunnen gaan. Het volgende plan werd daar geboren (en is on-
dertussen gestart): voor elke zondag maakt iemand van de leiding 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. Mocht u buiten deze directe doelgroep vallen, maar 
het toch leuk vinden om dit filmpje te ontvangen? Laat het dan weten door een 
mail te sturen naar me.nijveld@ziggo.nl 

We hopen natuurlijk ook regelmatig foto’s te krijgen van deze kinderneven-
dienst thuis, van luisterende of knutselende kinderen, of van het resultaat van 
hun creativiteit. Ook deze foto’s kunnen gestuurd worden naar me.nijveld@
ziggo.nl. We laten ze graag zien via de livestream en/of plaatsen ze in de eerst-
volgende Wijkkrant.

     

Veertig dagen
De veertig dagen verbinden ons met alle verhalen van Israël en Jezus in de woes-
tijn. Woestijn is een woord dat goed lijkt te passen bij onze huidige tijd. Want 
ook in de bijbelse woestijnverhalen gaat het over vermoeidheid en uitzichtloos-
heid, over sjokken en sjouwen. Er wordt gemopperd, gezwoegd, geploeterd en ge-
rebelleerd. Vragen klinken: “Wat duurt het lang, wanneer zijn we er eindelijk?”

In deze woestijntijd mogen de zondagen zijn als oases, waar verhalen klinken 
van hoop en uitzicht. Samen vierend proberen we het perspectief op het goede 
land te hervinden.

Zo lezen we op zondag 14 maart uit Johannes 6 het verhaal over de spijziging 
van een grote menigte, over samen delen, brood genoeg en liefde. De mensen 
zitten, zegt de evangelist Johannes, op het gras, wat doet denken aan de groene 
weiden van psalm 23 en aan de zorg van de herder.

Pasen
En ook dit jaar zal het Pasen zijn. Vorig jaar hadden we de hoop met Pasen weer 
‘gewoon’ te kunnen vieren. Nu zijn we al een jaar verder. Maar Pasen zal het zijn!

Kliederkerk: samen ontdekken en anders vieren
In het januarinummer kon u in het activiteitenkatern lezen over Kliederkerk, 
een nieuwe activiteit waar we in de loop van het jaar mee hopen te starten. Elke 
Kliederkerk kent drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren, samen eten. 
Daarbij staat een bijbels verhaal of thema centraal. Het is een activiteit, waar kin-
deren volop aan mee kunnen doen én waar iedereen welkom is die eens op een 
andere manier met bijbelverhalen in de weer wil zijn. Jong, wat ouder en oud, 
samen en alleen, zoekers en vaste gasten, kinderen uit de kerk en kinderen uit 
de buurt.

In het januarinummer werden de namen van het Kliederkerkteam genoemd: 
Madelein van der Plas-van der Sloot, Ada Hoek, Margriet den Heijer, Hanne 
Glerum, Nelleke van Kooij en ondergetekende. Ondertussen is het team nog 
versterkt met Karen van Drongelen.

We hadden onlangs een eerste (online) overleg: om kennis te maken en lijnen 
uit te zetten voor de komende tijd. We hopen op zondag 26 september de eerste 
Kliederkerk te organiseren: van 16 tot 18 uur (in Bethel). In de hoop dat ná de zo-
mer weer ruimte is voor dit soort activiteiten. Van de Protestantse Kerk kregen 
we een Kliederkerkvlag, die op die zondag dan ook vreugdevol en uitnodigend 
zal wapperen aan Bethel!

Bijzondere momenten en diensten

Rond rouw en trouw veranderen de coronamaatregelen telkens weer. Neemt u 
gerust contact op met één van de predikanten om te horen wat op dit moment 
mogelijk is. Bijvoorbeeld over de vraag hoeveel mensen er op dit moment in onze 
kerken bij deze diensten aanwezig mogen zijn.

Laat ook zeker van u horen als u voor uzelf of voor uw kind nadenkt over 
dopen. Of als u speelt met de gedachte om belijdenis te doen. We gaan dan sa-
men op zoek naar een goede manier om dit vorm te geven. Met het vieren van 
het avondmaal wachten we nog even in onze beide kerken. Want zeker ook het 
vieren van de maaltijd vraagt o.i. om een gemeenschap, die in de kerk zelf aan-
wezig is.

ds. Martine Nijveld

Wij gedenken
Tiny Joan de Jong-ten Camp (23 april 1946 – 22 januari 2021)

Op zaterdag 30 januari waren we samen in de Maranathakerk als familie en en-
kele vrienden om het leven te gedenken van deze mens. Tiny kwam samen met 
haar man Gerard over uit de Zorgvlietkerk, toen deze gesloten werd. Zeker voor 
haar met pijn in het hart, waar ze daarin altijd zo naar hartenlust gezongen had, 
de kindernevendienst heeft geleid en jeugdouderling was geweest. Maar blijmoe-
dig en opgewekt van aard maakten ze in de Maranathakerk een nieuwe start, 
totdat het voor Tiny steeds moeilijker werd vanwege haar dementie om aan acti-
viteiten deel te nemen. Lang heeft Gerard thuis met alle liefde voor haar gezorgd 
en stonden hun kinderen Nanning, Jantine en Annette hem bij waar ze maar 
konden. Op het laatst ging dat echter niet meer en werd Tiny liefdevol verzorgd 
in een verpleeghuis te Warmond/Sassenheim.

In de gedachtenisdienst refereerden Gerard en hun kinderen aan de bijzon-
dere band die zij met haar hadden, ook toen het minder ging, als echtgenoot en 
moeder. Tiny was het toonbeeld van gastvrijheid en altijd warm betrokken bij 
anderen in de gemeente en in de samenleving, zeker waar het kinderen betrof 
van wie ze als lerares velen heeft begeleid.

Het lichaam waarin haar leven huisde is bijgezet in het familiegraf van de 
familie De Jong bij het Groene kerkje te Oegstgeest. Achter de grens van haar 
dood vindt daar voor Tiny de ‘ontmoeting’ plaats met haar schoonouders, die zij 
bij haar leven nooit heeft gekend.

De gedachtenis van haar naam zij ons tot zegen.
Ds. IJjo Akkerman

Voorbehoud 
activiteiten en 
agenda
De aangescherpte maatregelen aan-
gaande het coronavirus hebben im-
pact op de geplande activiteiten. 
Veel activiteiten zijn geannuleerd. 
De kerkenraad informeert iedereen 
via mailgroepen, websites en per-
soonlijk contact. Houd voor de situ-
atie na 2 maart de websites in de ga-
ten. Gemeenteleden die hiertoe niet 
in staat zijn, kunnen bellen naar ds. 
Martine Nijveld of ds. Axel Wicke.

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

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

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

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

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)

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 
april-nummer 
uiterlijk op 8 maart
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

I

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

wijkkrantjanuari2018.indd   8 12-12-17   13:23

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 maart 2020
ma 1 19.30 u Experimenteren met geestelijke ontmoetingen, online
wo 3 19.30 u Vesper, Maranathakerk, via kerkomroep
di 9 10.30 u Koffie en poëzie, online bijeenkomst
wo 10 19.30 u Vesper, Maranathakerk, via kerkomroep
ma 15 19.30 u Experimenteren met geestelijke ontmoetingen, online
wo 17 19.30 u Vesper, Maranathakerk, via kerkomroep
do 18 19.45 u Bijbel en kunst, online gespreksgroep
wo 24 19.30 u Vesper, Maranathakerk, via kerkomroep
wo 31 19.30 u Vesper, Maranathakerk, via kerkomroep

Koffie en poëzie 
Een online bijeenkomst

In februari bood ik online koffie-
drinken aan. Gewoon wat samen 
praten. Maar daar was geen be-

langstelling voor. Nu kan ik mij dat 
best voorstellen. Want waar heb je het 
dan over? En praat online eigenlijk wel 
gezellig? Daarom een nieuwe/andere 
poging.

In de afgelopen jaren heb ik veel 
gedaan met het samen lezen van poë-
zie rond vragen van leven en geloven. 
Zoiets kan natuurlijk ook prima onli-
ne. Ik zoek een gedicht dat op de één 
of andere manier past bij de huidige 
tijd, bij wat speelt in kerk of samenle-
ving, bij de tijd van het (kerkelijk) jaar 
of wat dan ook. Ik hou van poëzie en 

kom vaak zoveel moois tegen. Dat deel 
ik graag met u.

We lezen dit gedicht met elkaar en 
praten er dan samen over. Wat roept 
dit gedicht bij ons op? Wat raakt ons? 
Wat kunnen we ermee in ons hier en 
nu?

Datum: dinsdag 9 maart, om 10.30 
uur (tot ongeveer 11.30 uur). En als het 
bevalt, doen we het gewoon nog eens!

Ook hier werkt het zo:
-  mensen die belangstelling hebben 

melden zich via de mail bij mij aan 
(me.nijveld@ziggo.nl);

-  in de week er aan voorafgaand ont-
vangt u van mij het gedicht;

-  daarnaast ontvangen alle belang-

stellenden de maandag ervoor van 
mij een uitnodiging via Google 
Meet, één van de vele manieren om 
elkaar digitaal te ontmoeten;

-  op de geplande datum en tijd kunt 
u dan online aanschuiven.
Welkom! 
ds. Martine Nijveld

Bijbel en kunst
Online-gespreksgroep

Graag ga ik nog even door met de online-gespreksgroep ‘Bijbel en kunst’.
Samen een Bijbelverhaal lezen, je gedachten en gevoelens delen, en 

vervolgens naar een verbeelding kijken en ook daarbij gedachten en ge-
voelens delen. Zo keken we op de tweede avond (21 januari) naar een penteke-
ning van Rembrandt bij het verhaal van Jezus en de schoonmoeder van Petrus. 
Iets van wat ons daarin raakte leest u terug in de column van deze maand.

Nieuwe deelnemers zijn welkom. Als er veel nieuwe aanmeldingen komen, 
zal ik overwegen om een tweede groep te starten. En om digitale problemen aan 
het begin te voorkomen, plan ik met liefde met een nieuwe deelnemer een test-
sessie in. In februari (25/2) staat het verhaal centraal van 'de verheerlijking op de 
berg’. De volgende avond is op donderdag 18 maart.

Nog even hoe het werkt:
-  mensen die belangstelling hebben melden zich via de mail bij mij aan (me.

nijveld@ziggo.nl)
-  in de week voorafgaand aan de avond ontvangt u van mij het bijbelverhaal 

en een afbeelding van het kunstwerk. Met een tweetal vragen erbij om de 
gedachten alvast wat te vormen.

-  daarnaast ontvangen alle belangstellenden op de dag zelf van mij een uitno-
diging via Google Meet, één van de vele manieren om elkaar digitaal te ont-
moeten.

-  op de geplande datum en tijd kun je dan online aanschuiven
-  tijd: van 19.45 uur tot ongeveer 21.15 uur

Welkom! 
ds. Martine Nijveld

Bedankje
Wij, Frans en Suze Staal, bedanken 
de Bergkerkgemeente voor de mooie 
bloemen die wij ontvingen voor ons 
55-jarig huwelijk.

Dhr. en mevr. Staal, Akeleistraat


