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Op zondag 27 juni is de afscheidsdienst van ds. Axel Wicke. Een week later zal Axel verbonden 

worden aan de Protestantse Gemeente te Noordwijk. Afscheid en nieuw begin. 

Dit afscheid zal in deze tijd anders dan anders zijn. Een volle kerk of een goedgevulde 

feestzaal zit er nog niet in. Maar we gaan proberen om er een goed en mooi afscheid van te 

maken - voor Axel, voor de mensen om hem heen én voor de gemeente en vele anderen met 

en voor wie Axel heeft gewerkt. 

We proberen iedereen gelegenheid te geven om Axel persoonlijk te groeten. 

Dan kan op zaterdag 26 juni of zondag 27 juni. Meer info hieronder.  

Als het te vol wordt, zullen we mensen die zich voor beide opties aangemeld hebben, vragen 

om een keus te maken. 
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Op zondag 27 juni is de afscheidsdienst. Die vieren we op twee locaties. Ds. Axel Wicke zal de 

dienst leiden in de Bergkerk. Deze dienst begint om 10.00 uur. In de Maranathakerk kan men 

samen op een groot scherm de livestream vanuit de Bergkerk volgen.  

In beide kerken is ruimte voor 50 kerkgangers. Dat betekent dat u zich aan moet melden! Dit 

kan voor de Maranathakerk bij Marian van Duijvenvoorde (bereikbaar per email: 

info@maranathakerkdenhaag.nl  en per telefoon: 06 - 41 45 28 29). Of bij Margreet de Pous 

(bereikbaar op 06 - 58 88 50 63). 

En voor de Bergkerk door een mail te sturen naar bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl 

Alleen als u geen mail kunt versturen, kunt u bellen met koster Leonore Brons op nummer 06 

- 8148 6757.  

Heeft u zich opgegeven en kunt u door omstandigheden toch niet komen? Meld u dan zo snel 

mogelijk af, dan kan een ander in uw plek komen. 

In beide kerken is kindernevendienst. En na de dienst zijn er enkele korte toespraken. 

En natuurlijk kunt u de dienst ook thuis via de livestream volgen: www.tiny.cc/DenHaagWest 

In de Bergkerk is het mogelijk om Axel en Mirjam ná de dienst te groeten. 

Vergeet niet een mondkapje mee te nemen, houd (in en voor de kerk) 1,5 meter afstand tot 

de andere bezoekers en graag natuurlijk de aanwijzingen opvolgen van de aanwezige 

medewerkers! 
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Er is een kleine commissie gevormd voor het aansturen van allerlei feestelijkheden rond dit 

afscheid. Die bestaat uit: Jorina van Bergen, Nelleke van Kooij, Martine Nijveld en Margriet 

den Heijer. Contactgegevens Margriet den Heijer (voorzitter commissie): 

www.margrietdh@hotmail.com of 070 360 67 07. 

Naast en samen met deze commissie geven diverse andere mensen hun medewerking aan 

het afscheid. 
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Om Axel persoonlijk te groeten en alle goeds toe te wensen organiseren we een 

doorstroomreceptie op zaterdag 26 juni in Bethel. 

Vanwege de geldende coronamaatregelen moet u zich daarvoor aanmelden. Dat kan bij 

Nelleke van Kooij, bethelbeheer@gmail.com (of 06 102 35 321). We gaan het zo organiseren 

dat telkens een beperkt aantal mensen binnen is om persoonlijk afscheid te nemen van Axel 



en Mirjam. Aan begin en eind bieden we u een hapje en een drankje aan. En alvast een leuk 

weetje: in de kapel draait een fotoreportage over de jaren van Axel in Den Haag.  

Aanmelden moet voor 22 juni! U kunt een voorkeurstijd aangeven (tussen 13.00 en 17.00 

uur), maar mag het ook aan Nelleke overlaten om uw tijdslot te bepalen. Sowieso krijgt u van 

haar een reactie. Ook hier: vergeet niet een mondkapje mee te nemen, houd (in en om 

Bethel) 1,5 meter afstand tot de andere bezoekers en graag natuurlijk de aanwijzingen 

opvolgen van de aanwezige medewerkers! 

 

    

Met een hartelijke groet, 

de afscheidscommissie 

 


