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Wijkkrant Den Haag-West

Van: Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel
Intrede ds. Axel Wicke in Noordwijk

O

p zondag 4 juli, een week
na zijn afscheid van Den
Haag-West, werd Axel verbonden aan de Protestantse Gemeente te Noordwijk en aan Pioniersplek
Windkracht 3.0 aldaar.
Met een delegatie uit onze wijkgemeente zijn we bij de intrededienst
geweest. We werden zeer gastvrij
ontvangen in de Oude Jeroenskerk
middenin Noordwijk, die in de steigers stond (er wordt dus gewerkt!) en
omgeven is door een kleurige wilde
bloementuin. Iedereen kreeg trouwens na afloop een zakje bloemenzaad mee (Wikke!) om ook van eigen
tuin of balkon of van een boomspiegel
of gemeenteplantsoen iets moois te
maken. Het was een mooie en feeste-

Activiteitenprogramma
najaar

U
lijke dienst, de voorzangers zongen
prachtig, er was weer samenzang, en
er klonken goede woorden vanuit
kerkenraad, pioniersplek en collega’s.

Axel stond in de preek stil bij de lezing
uit Marcus 4:1-9, de gelijkenis over de
zaaier en het zaad (passend bij bovenstaande), over vertrouwen en je laten
verrassen door een ander. Het was een
warm welkom voor Axel en voor Mirjam, samen met Berit en Manouk.
Martine Nijveld

Kliederkerk
Maaltijden
in buurt-en-kerkhuis Bethel bij Bethel

O

p zondag 26 september organiseren we
in ons deel van de stad voor het eerst een
Kliederkerk. Kliederkerk is een vrolijke
en speelse activiteit op een zondagmiddag. Iedereen is welkom: kinderen en ouders, jongeren en
ouderen, mensen uit de buurt, of je nu kerkelijk
bent of helemaal niet; dus neem gerust nog iemand mee!
Het thema van deze eerste keer is ‘Sporen zoeken’. We gaan op zoek naar
sporen van God en van het goede. En welke sporen laten we zelf na? We maken
(voor het eerst of opnieuw) kennis met Zacheüs, een nieuwsgierige en moedige
spoorzoeker uit de bijbel.
Na een creatieve ronde (waarin je kunt kiezen uit diverse activiteiten) is er een
korte viering. En we sluiten af met een eenvoudige maaltijd.

Welkom op zondag 26 september 2021 van 16.00 tot 18.00 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel. Aanmelden vóór woensdag 22 september bij
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl onder vermelding van: Kliederkerk, aantal volwassenen, aantal kinderen tot 12 jaar.
Wil je meer weten? Bel, app of mail:
ds. Martine Nijveld (predikante Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West),
me.nijveld@ziggo.nl, 06-16 733 742 of Nelleke van Kooij (jeugdwerk Den HaagWest), info@jeugdwerkdenhaagwest.nl, 06-10 235 321.

Gemeentelijke onderscheiding

H

et is 19 juli als ik dit schrijf.
De coronapandemie is weer
opgelaaid, zij het vooral onder niet, of niet volledig gevaccineerden. De spannende vraag is in hoeverre de deltavariant van het coronavirus
ook gevaccineerde mensen gaat treffen
en of ons nog meer varianten te wachten staan: onzekerheden waar we mee
moeten leven.
Als de risico’s klein en aanvaardbaar
zijn en het toegestaan is, dan zullen we
in september weer maaltijden organiseren: elke dinsdag en elke eerste en derde
donderdag van de maand om 18.00 uur.
De regels zoals die nu gelden zullen ook
dan nog van toepassing zijn, voorzichtigheid blijft geboden.
Dat betekent dat we eten in kleine
groepen, zodat we ruim kunnen zitten; geen griepachtige verschijnselen
hebben, enzovoort.
Veel mensen hebben door de maaltijden contacten opgebouwd met anderen. Dat bleek van waarde tijdens
de lockdownperiodes, doordat zij op
deze contacten konden terugvallen.
Maar het is nu hoog tijd om elkaars
gezelschap aan tafel rond een goede en
gezonde maaltijd weer mee te maken.
Opgeven voor maaltijden kan als
vanouds via
maaltijden@betheldenhaag.nl of
070-318 16 56.
Klaas Bruins

Insectenhotels
Werkgroep
Groene Kerk

O

p 5 juli 2021 is aan mevrouw M.H.R. Sneevliet de stadsspeld van de
Gemeente ’s Gravenhage uitgereikt.
De besloten bijeenkomst vond plaats in de Bergkerk aan de Daal
en Bergselaan. Mevrouw Sneevliet heeft deze onderscheiding ontvangen vanwege haar tientallen jaren vrijwilligerswerk in de PKN Gemeente rondom de Bethelkapel. Na het onttrekken van de Bethelkapel aan de eredienst in 2013 is mevrouw Sneevliet vrijwilliger geworden bij psychiatrisch verpleeghuis Dorestad.
Wethouder Kavita Parbhudayal sprak haar waardering uit voor de enorme
inzet en betrokkenheid in de vele functies die ze heeft vervuld. Ze noemde haar
een bijzondere vrouw “met het hart op de goede plaats”. Het was voor mevrouw
Sneevliet een volkomen verrassing deze stadsspeld, in aanwezigheid van haar beide zonen, te ontvangen.
Anneke Kuiper ook namens Elly de Lint

Begin Augustus heeft de werkgroep
Groene Kerk een insectenhotel geplaatst aan de Bergkerk. Ook Bethel
en Maranathakerk hebben zo'n hotel.
Dus ook voor onze kleine vrienden
bieden we nu een plek.
Groene groet, Theus van den Broek

bent van ons gewend dat bij het septembernummer ook het activiteitenprogramma voor het najaar verschijnt. Na de ervaring dat de activiteiten uit de voorgaande programma’s in coronatijd grotendeels
moesten worden afgezegd, is besloten om het najaarsprogramma voor 2021 te
laten vervallen.
Om het flexibel en actueel te kunnen houden, zullen de activiteiten voor
het najaar per editie worden vermeld. Zo kan er per maand worden gekeken
naar wat mogelijk is. Er zijn in elk geval ideeën genoeg!
We hopen van harte dat er in 2022 weer een mooi activiteitenprogramma
kan verschijnen.
Van de redactie, namens Klaas Bruins en Martine Nijveld

Uitnodiging
gemeenteberaadsbijeenkomst
Bergkerk 5 september na de dienst;
Maranathakerk 12 september na de dienst

B

este gemeenteleden van Den Haag-West rondom de Maranathakerk, de
Bergkerk en Bethel. Via de Wijkkrant en de gemeentemail bent u reeds geïnformeerd over het voorgenomen besluit van de wijkkerkenraad op 7 juni
om de wijkgemeente op te splitsen. Het voorgenomen besluit heeft u daar kunnen
lezen. Kort gezegd komt dit voornemen erop neer dat de wijkgemeente zal worden opgesplitst in twee wijkgemeenten; ieder met een eigen kerkenraad, een eigen
predikant, en een eigen beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid.
Vastgesteld is dat het voorgenomen besluit van de wijkkerkenraad financieel
verantwoord is. Het is genomen, omdat het beide gemeenten in staat stelt om
alle energie te steken in de opbouw van de gemeente van Christus in de wijken
rondom de Maranathakerk, de Bergkerk en Bethel.
Tussen de gemeenten kan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ontstaan die na de opsplitsing nader kan worden ingevuld.

De wijkkerkenraad zal dit voorgenomen besluit graag nader aan de gemeente
toelichten. Daartoe zal op 5 september in de Bergkerk en op 12 september in de
Maranathakerk na de kerkdienst een gemeenteberaadsbijeenkomst worden gehouden, waarbij de gemeente zal worden gehoord over het voorgenomen besluit
van de kerkenraad. Ook zal informatie worden gegeven over de uitvoeringsaspecten van dit voorgenomen besluit. Na de consultaties van de gemeente zal de
kerkenraad in de vergadering van 13 september een definitief besluit nemen. Een
besluit tot verzelfstandiging kan dan op 20 september door de Algemene Kerkenraad worden bekrachtigd. Uiteraard zal ook de classis over dit besluit worden
geïnformeerd.
Ook heeft de kerkenraad besloten dat ds. Martine Nijveld vanaf 1 juli alleen
werkzaam zal zijn in de Bergkerkgemeente. Voor de Maranathakerk is een tijdelijke pastorale voorziening getroffen in afwachting van een definitieve vacaturevervulling.
We hopen u op de gemeenteberaadsbijeenkomst te zien. Met hartelijke groet,
Jan Eerbeek en Rein Willem, voorzitters wijkkerkenraad

Hetty Huveneers
speelde – voor het laatst

H

et was geen
lichte beslissing voor Hetty Huveneers om te
stoppen met vioolspel.
In haar werkzame leven
was ze violiste bij het
Brabants Orkest en later
het Residentie Orkest
geweest; banen die haar
de hele wereld hadden
overgebracht. En in de Foto: Ulco Klos
Maranathakerk speelde ze regelmatig in kerkdiensten, eerst begeleid door Arie
Eikelboom en naderhand door Arjan de Vos en nu sinds enkele jaren door Bert
van Stam.
Toch besloot Hetty deze zomer een punt achter haar muzikale activiteiten
te zetten. Het is mooi geweest, zei ze. Maar de Maranathakerk vond dat ze er
niet stilletjes tussenuit kon piepen. Op zondag 11 juli speelde ze officieel voor het
laatst. Ds. IJjo Akkerman wijdde in de dienst enkele welgekozen woorden van
dank aan haar. Aansluitend, en ook nog bij wijze van slotmuziek, klonken enkele
van haar favoriete werken. Het laatste was het bekende Air van Bach, waarna een
hartelijk applaus de ruimte vulde. Hetty Huveneers, in het gezelschap van haar
familie, nam alle loftuitingen dankbaar in ontvangst.
Jan Goossensen

Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel – 1

Zomaar onderweg
Dit jaar vierde ik vakantie in Nederland.
Fietsend, wandelend.
Door dorpjes waar ik niet eerder kwam.
Door kleine en grotere steden die ik niet of nauwelijks kende.
Ik ontdekte hoe leuk het is
om op je tocht regelmatig stil te staan,
af te stappen van je fiets, bij een beeld of muurschildering,
een gedicht of informatiebord.
En je te laten verrassen.
Er is in al die dorpjes en dorpen, steden en woonwijken van alles
te zien.
Zo stond bij de Sint Servatiuskerk in het centrum van het Brabantse Schijndel dit kleine beeld (zie foto). Het heet: ‘het gesprek’. En
is in 1960 gemaakt door Pieter d’Hont (1917-1997).
Tijdens een bezoek, in februari 1950, van de toenmalige nuntius
van Frankrijk, Angelo Roncalli (de latere paus Johannes XXIII) aan
Nederland, stonden er foto's in diverse kranten van een gesprek
tussen Roncalli en de aartsbisschop van Florence, Elia Dellacosta.
Pieter d'Hont, een bewonderaar van paus Johannes XXIII (19581963), maakte in 1960 met behulp van deze foto dit beeld. Grote
exemplaren ervan staan in Kerkrade en Nijmegen en Zwijndrecht.
Via Wikipedia leerde ik dat ook het beeldje van Anne Frank op
het Janskerkhof in Utrecht van zijn hand is. En nog veel en veel
meer trouwens: Wikipedia biedt een indrukwekkend lange lijst.

Bazaar in de Maranathakerk

I

n 2020 kon er geen sprake zijn van
een bazaar. We hebben dat erg gemist en doen een poging om het
dit jaar wél door te laten gaan. Zoals de
coronazaken er nu voor staan, lijkt het
te kunnen. De gebruikelijke datum, in
het eerste weekend van september, is organisatorisch niet haalbaar in verband
met een aantal voorbereidingen die tijd
kosten en die we niet zelf in de hand
hebben. Bovendien is een evenement
met zoveel mensen die zo dicht op elkaar rondlopen nog niet toegestaan,
ook gezien het feit dat we moeilijk al die
mensen vooraf kunnen testen.
We gaan de bazaar opsplitsen en
iets later in het jaar organiseren.

Zomaar een beeld langs de kant van de weg.
Het zet je stil bij waar het in het leven om draait.
En zo zijn er zovéél plekken, die ons uitnodigen om even stil te
staan.
Je uitnodigen om terug te keren tot de essentie van leven.
Wat zag u/jij onderweg?
Martine Nijveld

Voor de medewerkers begint de pret
al eerder: we zijn vooraf enkele dagen
bezig met het inrichten van de stands.
We kunnen daarbij nog veel hulp gebruiken. Velen hebben de gezelligheid
van die dagen al leren kennen, de laatste jaren ook steeds meer mensen uit
de Bergkerk. Ook voor bemensing
van de stands hebben we nog hulp
nodig; vanuit beide locaties: van harte welkom! U kunt zich vanaf heden
aanmelden, zowel voor hulp bij het inrichten van de stands als voor de verkoop op de bazaardagen! 06-10 16 90
59 of 070-346 34 43,
email cfm.gijsbers@planet.nl
Carolien Gijsbers

Zaterdag 9 oktober is er een kledingbeurs (kleding en schoenen), waarbij
de bar open is met hapjes en drankjes,
allerlei lekkers en etenswaren om tus-

Open huiskamer

Cursus Theologische Vorming (TVG)

lke maandagmiddag van 14.00
- 16.00 uur en elke donderdagochtend van 9.30 - 11.30 uur staat
koffie en thee klaar om u en jou als gast
te ontvangen. Maandag is Margriet
den Heijer gastvrouw en donderdag is
Klaas Bruins gastheer. Welkom!
Klaas Bruins

H

Data:

E

O

pen Monumentendag in
Den Haag (weekeinde van
11 september) is dit jaar gewijd aan kerken. Aanleiding is het
kloeke boek ‘Een lust voor het oog’,
dat dit voorjaar is verschenen. Daarin worden vijfentwintig van de mooiste Haagse kerken beschreven. De
schrijvers Botine Koopmans en Dick
Valentijn zijn op de avond van 29 september te gast in de Maranathakerk.
Ze vertellen dan, met beelden, over de
mooiste vondsten die ze bij het speurwerk zijn tegengekomen. De avond is
vooral bestemd voor liefhebbers van
Haagse architectuur in breed verband.
Woensdag 29 september,
20.00 uur. Toegang 5 euro.
Jan Goossensen

Koffieochtenden
weer van start

D

e gezellige wekelijkse koffieochtenden in de Marana
thakerk zijn weer van start gegaan. Wie trek heeft in een ‘bakkie’, is
elke woensdag tussen 10 en 12 uur welkom in de tuinzaal. De tafels staan op
‘veilige’ afstand van elkaar. Aanmelden
is niet nodig. De koffie is gratis.
Jan Goossensen
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Medewerkers gevraagd:

sendoor ook in uw lunch te voorzien!
Vrijdag 26 november van 15.00 20.00 uur en zaterdag 27 november
van 11.00 - 16.00 uur is er Boek & Bar:
de boekenbeurs, waarbij - in adventstijd! - er ook een kerststand is en aan
de bar is er op vrijdag winterkost verkrijgbaar als avondmaaltijd.
In het vroege voorjaar komt er
een rommelmarkt (nou ja... rommel?
Daar zitten ook de ‘curiosa’ oftewel
‘brocante’ bij, waar u de mooiste spullen tussen kunt vinden!). De datum
daarvoor staat nog niet vast. De kelder

Monumentale
kerken
in woord en
beeld

Ook zonder deze achtergrondinformatie is er veel in het beeld
te zien:
Twee mensen, de hoofden gebogen naar elkaar, toegenegen, de
ernst, de aandacht, het geduld, de belangstelling, de concentratie van het luisteren, de intensiteit in de houding van beiden.
Het lijkt een goed gesprek.
Ik moest denken aan een gedicht van Judith Herzberg (‘Bij een
foto’), waarin zinnen staan als ‘Zij hoort, het hoofd leeg, wat hij
weet over leven. Zijn verhaal houdt zij heel door niet te sorteren’. En: ‘Zijn verhaal houdt zij gaaf door niets te herkennen, er
niets tegenover te stellen dat lijkt en toch niet lijkt’. Een goed
gesprek vraagt veel van verteller en luisteraar.

van de kerk ligt overvol, dus er zal weer
veel te vinden zijn! Noteer alstublieft
vast de data en houd er een plekje voor
vrij in uw agenda.

Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en Bijbel

eb je nou net als de kamerling uit het Bijbelverhaal in Handelingen 8,
en dat was tweeduizend jaar geleden, dat als je de Bijbel leest, je met
vragen zit zoals: wat wordt er nou precies bedoeld?
Zou je wel eens meer willen weten over de Bijbel? Hoe zit die Bijbel in elkaar
en hoe zit het met het Oude en Nieuwe Testament? Wat is de geschiedenis van
de kerk en waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma’s ontstaan? Welke
vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? En hoe zit het met al die variaties in
de liturgiën van de verschillende kerken? Deze en nog veel meer vragen komen
aan de orde in de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG).
De cursus behandelt breed de verschillende aspecten van de theologie zoals
wereldgodsdiensten (islam, hindoeïsme, boeddhisme), hoe kijken mensen in
Afrika, Latijns Amerika, Ethiopië, India en China vanuit hun eigen tradities
naar God en Jezus Christus. Ook het jodendom en spiritualiteit zullen je vast
inspireren. Vragen rond kerk en samenleving komen ook aan de orde. Maar de
meeste aandacht gaat toch uit naar de verhalen in het Oude en Nieuwe Testament.
Misschien schrikt het woord theologie af. Dat is niet nodig: ‘theologie’ wil
alleen maar zeggen dat we met elkaar onder leiding van deskundige docenten
nadenken over godsdienst en de betekenis van het (christelijk) geloof. Veel cursisten hebben dit ervaren als een verrassende ontdekkingsreis. De traditie is veel
gevarieerder dan vaak wordt gedacht. Onder de deelnemers kom je mensen
tegen met heel verschillende achtergronden. Dat levert onderling boeiende gesprekken op.
De docenten komen uit Den Haag en omstreken. Iedereen is welkom op de
cursus, ongeacht leeftijd, achtergrond, opleiding, wel of geen godsdienst of geloof. De cursus duurt drie jaar en wordt in Den Haag in de zalen van de Christus
Triumfatorkerk gegeven. Elk cursusjaar omvat 29 weken met per bijeenkomst
twee lessen van vijf kwartier. Aan het eind van de cursus krijg je een certificaat.
Je kunt kiezen tussen de woensdagavond of de donderdagmiddag. Bij genoeg
aanmeldingen begint het nieuwe cursusjaar op 8 en/of 9 september.
Nieuwsgierig geworden? Mail of bel dan naar de secretaris: Annemarie van
Duijn: w.van.duyn1@kpnplanet.nl, tel. 071-407 35 66. Of ga naar de website van
de TVG Den Haag: www.tvgdenhaag.nl
Graag beveel ik u de Cursus Theologisch Vorming voor Geïnteresseerden aan,
die al vele jaren in Den Haag wordt gegeven. In het verleden hebben ook veel gemeenteleden van Den Haag-West aan deze cursus meegedaan. Een aantal Haagse
predikanten, waaronder ikzelf, zijn docent aan deze cursus.
Olivier Elseman

Wie weet

Sprookjeskamp Veldhoven 2021

Als Axel Wicke een maandagavond vrij heeft, schuift hij misschien
weer in Bethel aan

A

ls Axel Wicke eens een keer op maandagavond niks te doen heeft, dan
kan het zomaar eens gebeuren dat hij dan aanschuift bij de Taizébijeenkomst in buurt-en-kerkhuis Bethel, vertelde hij virtueel op de laatste bijeenkomst van de groep met wie hij zo vaak de maandagavond doorbracht.
Om een puur egoïstische reden begon Axel het avondgebed, bekende hij op
die laatste digitale avond. “Omdat ik het zelf nodig heb.” Als het aan hem lag zou
de zondagse dienst er net zo uitzien als de maandagse avondtreffen, zei hij een
beetje gekscherend. Daarom richt hij overal waar hij actief is zo’n bijeenkomst op.
Dus straks ook in zijn nieuwe standplaats Noordwijk. “Een mooie bijkomstigheid van mijn egoïsme en niet buiten Taizé kunnen.” Overigens met een vleugje
Den Haag. Want misschien leent hij dan voor die bijeenkomsten de icoon die nu
in Bethel staat.
De maandagavondgroep wil er ook mee doorgaan. Misschien valt er op
een of andere manier samen te werken, klonk het. De beroepingscommissie in
Noordwijk was overigens niet onbekend met de Taizégroep, leerde Axel. “Die
heb ik opgericht,” informeerde hij de commissieleden. Het is nu eenmaal traditie
dat voor zo’n commissie wat wordt opgeschept. “Daar moesten jullie dan maar
even het lijdend voorwerp van zijn,” legde hij de maandagavonders uit.
Of er in Noordwijk ook een plek komt waar iedereen die dat wil kan aanschuiven om met een drankje in de hand geloof en leven wil delen, vroeg iemand.
Zoiets als de Vrome Freule in de Fahrenheitstraat. De mensen van Eetcafé De
Freule vroegen Axel al of dat treffen nu nog wel doorgaat. Misschien zit daar ook
nog wel een soort van samenwerking met Noordwijk in, klonk het.
Het zou mooi zijn, dacht Axel. Want net als tijdens het maandagse avondgebed had hij ook veel opgestoken van de bijeenkomsten in De Freule. Dat was zo’n
plek waar in zijn woorden “verschillende mensen met verschillende achtergronden en verschillende spiritualiteit samenkomen”. Want het is niet alleen maar
eenrichtingsverkeer waarin iedereen van de dominee leert. “Het wordt zwaar
onderschat, maar het is absoluut ook andersom.”
En dan was er ook nog het kerkasiel. “Het staat voor wat de kerk is,” vond
Axel. In de ruim drie maanden dat het duurde hoorde hij telkens weer “Nu weet
ik eindelijk weer waarom wij een kerk hebben. Of waarvoor er een kerk is of een
andere variant daarop. Mensen hebben dat echt gemist, al die tijd dat de kerk
naar binnen was gericht voor de vrome binnenwereld van hun leden.” Niks mis
mee, voegde hij er meteen aan toe. “Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid voor de grotere samenleving en voor hoe mensen met elkaar omgaan; zeker
met kwetsbare groepen.”
Dit gebeurt ook tijdens het kerkasiel: twee dominees die vanwege een kerkscheuring niet meer door één deur konden kwamen elkaar in Bethel tegen en
gaven elkaar daar een welgemeende hand. Daar was het kerkasiel dus ook goed
voor, stelde Axel vast. En voor een slechtslapende oudere dame uit de buurt die
dan maar graag om drie uur in de morgen naar de kerk ging.
Jean Quist

Zomer 2021 op het wad

A

fgelopen jaar was voor velen van ons een lastig jaar. Corona drukt een
stempel op ons doen en laten. De kerkdiensten volgden we alleen op afstand en nauwelijks mogelijkheden om mensen te ontmoeten. En dan
breekt de vakantie aan en blijkt het toch mogelijk om op weg te gaan. De Waddeneilanden zijn dit jaar extra intrek als reisdoel. Beelden uit mijn vakantie met
beelden die wellicht ook u iets zeggen.
Herman Hartman

Z

aterdag 17 juli stonden 43 kinderen (en drie peuters/kleuters) en twaalf leiding bepakt
en bezakt klaar om op kamp te gaan
naar het scoutingterrein bij Veldhoven. De touringcar en de vrachtwagen, met een vrijwillige chauffeur,
kwamen mooi op tijd aan en alles
werd uitgeladen. De tenten werden
opgezet, de boodschappen gedaan en
het kamp kon beginnen.
Elk jaar is het weer de vraag: wat is
het thema?
Na het eten en de afwas gingen
we zingen in de kampvuurkuil, zaklampen mee en, hoe vreemd, liepen
we door een deur de kampvuurplaats
op. Na wat liedje hoorden we ineens
een knal en was er rook en daar kwamen twee vreemde figuren. Een man
met een lange witte baard, een zwarte
mantel en een punthoed en een vrouw
met roze haar, een punthoed met
lichtjes en een regenboogrok. Ze waren ruzie aan het maken. De vrouw, ze
heet Grimmeke, was boos omdat ze in
niet één sprookje voor kwam en vond
dat haar broer, Andersom, daarvoor
moest zorgen. Van kwaadheid had
ze alle sprookjes door elkaar gegooid.
We werden om hulp gevraagd, om de
sprookjes weer compleet te maken en
misschien konden we met z’n allen een
sprookje voor Grimmeke schrijven?
Natuurlijk wilden we helpen en zo de-

den we de rest van de week veel spel en
andere activiteiten, die met sprookjes
te maken hadden.
Elk groepje kreeg een eigen sprookje en ging een eigen groepsnaam verzinnen, die daarbij hoorde. We deden
het toverdrankensmokkelspel, het
Sneeuwwitjespel, een spel om edelstenen te halen bij sprookjeshuizen, een
sprokentocht in het donker, we zochten in stukken gehakte sprookjes bij
elkaar en maakten magische knutsels.
Steeds wonnen de groepjes stukken
van sprookjes, van henzelf, maar ook
van de andere sprookjes. Tussentijds
kwamen Andersom en Grimmeke

langs om te kijken hoe het ging.
Ook gingen we zwemmen in
ons eigen zwembad en glijden op de
buikschuifbaan, werden we warm
bij het kampvuur, de trimbaan rond
het kampterrein werd ook voor punten gedaan, de tieners gingen kanoën en we bekeken een film in onze
eigen buitenbioscoop, liggend op de
luchtbedden en slaapzakken. En elke
avond schreef een groepje een stukje
aan het sprookje voor Grimmeke.
Op donderdag moesten de groepjes hun eigen sprookje compleet krijgen en dat werd een spel met ruilen en
opdrachten aan elkaar voor de eigen
stukken. Toen dat gelukt was, was het
tijd voor feest.
Op vrijdag werden de tenten opgeruimd en verhuisde iedereen z’n spullen naar de blokhut voor de laatste
nacht daar. Die avond was er een lekker diner met tussendoor een vertelling van de sprookjes van de groepjes
met toneelspel, liedjes en poppenkast.
Daarna de disco en het kampvuur en
lekker slapen in de grote zalen van de
blokhut.
Het verhaal van de kampdienst op
zondagmiddag ging over Jona, een bijzonder verhaal.
Zaterdag kwam de bus en bracht
ons, na een gezellige kampweek met
prachtig weer, weer veilig thuis.
Nelleke van Kooij
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Verrassing: toch een receptie

Wij gedenken

N

Leny Zaal – Debeij (17 september 1931 - 7 juni 2021)

ietsvermoedend kwam ds.
Axel Wicke met zijn gezin
zaterdag 26 juni ‘s middags
naar de Bethelkapel toe. Hem was
alleen gevraagd om die middag vrij te
houden en naar Bethel te komen.

Hoe leuk was het dat er die middag
een receptie voor hem was georganiseerd. Iets anders dan anders door
de corona-maatregelen, maar desalniettemin een afscheidsreceptie waar
om het half uur diverse mensen langs
kwamen om afscheid te nemen en/of
Axel te bedanken. Van gemeenteleden
tot buurtbewoners, vanuit Marana
thakerk, Bergkerk en buurt-en-kerkhuis Bethel, van oud-catechisanten tot

oud-predikanten. Erg leuk was dat ook
de familie Tamrazyan langskwam.
Kortom een bonte stoet trok voorbij.
En voor iedereen had Axel even tijd
om mee te praten. Daarnaast werden
er foto’s geprojecteerd van Axel in zijn
verschillende rollen gedurende de afgelopen dertien jaar. Natuurlijk waren
er taart, hapjes en drankjes. Tot slot
werd er door het organisatiecomité het
kookboek, met bijdragen van verschil-

lende gemeenteleden, aangeboden. Al
met al een leuke verrassing.
Marinus van Kooij

Pax Vredesweek 2021: Inclusief samenleven

Oecumenische dienst 19 september:
Wat doe jij in Vredesnaam?

V

rede staat haaks op mensen
buitensluiten, mensen het gevoel geven er niet bij te horen
en niet mee te mogen doen. Het gesprek daarover is aan de orde van de dag
in onze samenleving. Ja, het is meer dan
een gesprek, het is ook feitelijk aan de
orde: het gebeurt in onze samenleving
op vele subtiele en minder subtiele manieren t.a.v. migranten, vluchtelingen.
Ook de Black Lives Matter-beweging
brengt de achterstelling en uitsluiting
van mensen aan het licht.
Op dat terrein is er ook in ons land nog
veel te doen. De vraag is dus niet of er
uitsluiting is, maar of we het herkennen hoe mensen buitengesloten worden en hoe wij hierbij zelf betrokken
zijn. De vraag is hoe wij dat denken
in ‘wij’ en ‘zij’ kunnen overwinnen.
Er is pas sprake van vrede als er recht

wordt gedaan aan iedereen en wordt
uitgegaan van verbondenheid. Vrede
is rechtvaardig. Vrede is liefde en solidariteit. Vrede sluit niet uit. Vrede
is inclusief. Vrede wordt geboren als
wij mensen naar elkaar omzien, naar
elkaar luisteren, elkaar horen, elkaar
de ruimte geven en verzoening wordt
gezocht.
Zo geeft de Vredesweek 2021 weer heel
wat te denken en stelt het in alle concreetheid de vraag aan ieder van ons:
Wat doe jij in Vredesnaam ?
Op 19 september komt de thematiek
van de Vredesweek aan de orde in een
oecumenische viering. Net als vorig
jaar zijn er in verband met de coronamaatregelen en het beperkte aantal
kerkgangers gelijktijdig twee vieringen, waarin wij gezamenlijk de dienst

voorbereiden en dezelfde vredeliturgie
zullen vieren. Waarschijnlijk zullen
ook de voorgangers van kansel ruilen.
De Rooms-Katholieke voorganger
pastor Duncan Wielzen zal voorgaan
in de Bergkerk en ds. Olivier Elseman in de H. Familiekerk. Zo geven
we uiting aan onze verbondenheid in
Christus en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons in te zetten
voor vrede onder mensen.
ds. Olivier Elseman

Nog één kerk over
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colaaskerk. In tegenstelling tot wat de
naam doet vermoeden een protestantse kerk. Geen kerktoren, wel een bijzonder gebouw. Het bleek nu de enige
kerk te zijn op Vlieland. Er was ooit wel
een tweede of eigenlijk eerste kerk. Die
stond in het ‘hoofd’-dorp West-Vlieland. Een dorp waar veel loodsen en
kapiteins van de walvisvaart woonden.
Die middeleeuwse kerk werd achter-

Benamin Urich (29 augustus 1922 – 16 juni 2021)
In de gezegende leeftijd van 98 jaar is deze zomer Benamin (Ben) Urich uit de
Van Merlenstraat overleden. Hij was een bijzonder mens, zoals enkele jaren geleden in deze Wijkkrant te lezen viel. Als ‘Indische jongen’ in de Tweede Wereldoorlog heeft hij onder dwang van de Japanse bezetter aan de Birmaspoorweg
moeten werken. Pas vele jaren later kon hij over deze vreselijke tijd vertellen. En
nog weer later kreeg hij, in gezelschap van de koning, een rol bij de officiële herdenking van de burgerslachtoffers in Azië op 4 mei op de Dam in Amsterdam.
Uit handen van de burgemeester ontving hij het Mobilisatie-Oorlogskruis en
het Ereteken voor Orde en Vrede. ‘Wat een waardering. En dat op je oude dag’,
zei hij spottend. Maar met alle waardering was hij maar wat blij.
Ben Urich is de man die een stevig financieel fundament onder de Maranathakerk heeft gelegd door een groot Haags pand in een stichting onder te brengen
waarvan de kerk de revenuen ontvangt. In een stad en een wereld waar het christendom geen vanzelfsprekende zaak meer is, is het belangrijk, vonden Ben en zijn
vrouw Wil, om de kerk ook materieel te blijven steunen. Dit initiatief heeft hem
de eretitel ‘weldoener van de Maranathakerk’ opgeleverd.
De zondag na zijn overlijden herdacht ds. Erika van Gemerden in een gebed
Ben Urich met de volgende woorden. ‘Wij danken u voor het leven van Ben
Urich, voor wie hij was als mens, voor wat hij tot stand heeft gebracht, voor zijn
dragende betekenis. God van nabijheid, wij bidden u, voorzie in troost voor wie
van hem afscheid moeten nemen. En laat de vrucht van zijn leven gezegend zijn
in wie nu verder gaan.’
Jan Goossensen

Verdiep de stilte in jezelf
Meditatieworkshop weer van start

W

e beginnen iedere bijeenkomst eerst met het losmaken van het lichaam, aandacht voor de ademhaling, gevolgd door een heerlijke
ontspanning.
Voor de meditatie zullen we gebruik maken van verschillende technieken, zoals meditatie op muziek, een mooie overweging, concentratie op de ademhaling of
het langzaam aan beleven van stilte, door het waarnemen van de zintuigen.
We gaan op zoek naar welke vorm van meditatie ons het meest aanspreekt.
Kom in loszittende warme kleding en neem pen en papier mee.
Wekelijks op vrijdag van 20.00 tot 21.00 uur in de Maranathakerk, inloop
vanaf 19.45 uur. Toegang per keer € 2. Opgeven bij Cécile de Munnik: 070-360
14 67 (na 19.00 uur) of mail: MaranathaMeditatie@gmail.com.

O

p onze trektocht door Nederland deden Nelleke en
ik deze zomervakantie het
Waddeneiland Vlieland aan. Van te
voren hadden we ons niet echt verdiept in de historie van dit eiland. De
auto lieten we in Harlingen staan en
per boot en fiets kwamen we in het
dorpje Oost-Vlieland aan. De accommodatie waar we zouden overnachten
lag echter helemaal in het westen van
het eiland in de duinen. Na een uurtje
trappen met tegenwind kwamen we in
het Posthuys aan. Dit laatste huis op
het eiland in westelijke richting was
in de Gouden Eeuw, in 1778, gesticht
door de rijke kooplieden van Amsterdam, die een berichtendienst opzetten tussen Amsterdam en de rede van
Vlieland, waar veel koopvaardijschepen voor anker gingen. De postiljon
kon daar overnachten en nu wij ook.
Tijdens onze fietstochten hebben
wij, qua oriëntatie, vaak houvast aan
kerktorens. Echter op dit hele eiland
was geen kerktoren te bekennen. Er
moest toch ergens een kerk zijn? Na
wat zoeken vonden we in het dorp
Oost-Vlieland, ietwat verstopt, de Ni-

Op zaterdag 12 juni hebben we in de Bergkerk en op Oud Eik en Duinen afscheid genomen van Leny Zaal – Debeij. Het was een samenzijn vol dankbaarheid om het geschenk van haar leven, om alles wat zij uit mocht stralen. Met
diverse mensen had ze in de laatste tijd teruggezien op haar leven: het was goed!
Haar jeugd was niet makkelijk, maar samen met haar man Ton kon ze een nieuwe start maken. Ze hadden het goed met elkaar – en als gezin. Ton overleed jong,
op 54-jarige leeftijd, juist in de tijd dat de kinderen hun eigen weg zochten en
vonden. Maar ook toen hervond Leny haar weg. Ze kende veel mensen, was bij
allerhande clubjes, actief en sociaal, creaclub/knutselclub, de maaltijden in Eltheto, de kledingbeurs, de musicals in de Bethlehemkerk, spelletjesmiddagen. En
jarenlang ging ze met vriendinnen op reis.
De kerk was voor haar van betekenis als huis waar mensen elkaar ontmoeten
en steunen. Ze was bijzonder dankbaar voor haar kinderen, blij met hun gezinnen, blij met de kleinkinderen, dankbaar om van jongs af aan betrokken te zijn
bij hun levens, de grote vreugde van een achterkleinkind in je armen, leven dat
doorgaat. Vier het leven, straalde ze uit. Zie het licht om je heen.
We lazen in de dienst een paar woorden uit psalm 36, waar over God gesproken wordt als bron van licht en leven. Vol vertrouwen was ze dat ze terug zou
keren naar die bron. In de liederen, door haar gekozen, straalde het licht door. En
we eindigden met een tekst van Hanna Lam, die Leny al langer op haar reis door
het leven vergezelde: ‘Ik zal er zijn voor jou, en laat je nooit alleen, Ik zal er zijn
voor jou. Mijn licht schijnt om je heen.’
We gedenken Leny met genegenheid en dankbaarheid. En wensen haar familie en alle mensen, die met haar verbonden waren, liefde en vrede toe.
ds. Martine Nijveld

volgt door rampspoed. Zo stortte de
kerk in 1714 in na een orkaan en in
1727 werd de nieuwe kerk door de zee
verzwolgen. De rest van het dorp bleef
ook niet gespaard en verdween in 1756
uiteindelijk 15 meter onder water. Aardig om te melden is dat in 1680 ds. Wybrandus Nijkerk werd overgeplaatst
naar een andere gemeente omdat hij
continue dronken was.

Nadat de West-Vlielanders naar
Oost-Vlieland waren verhuisd werd
de Nicolaaskerk, die in 1605 gebouwd
was op de plek waar sinds 1245 een kapel stond, uitgebreid tot kruiskerk. In
de kerk zagen we walviskaken staan,
die als zerk op de graven hadden gestaan. Veel van de inrichting van de
kerk herinnert aan de zeevaart. De
kroonluchter werd geschonken door
admiraal Michiel de Ruyter. Grappig
feitje: in 1692 zong de schoolmeester
de psalmen voor omdat er nog geen
orgel aanwezig was. Ook was er een
speciale gaanderij voor weeskinderen.
Naast de kerk staat sinds 1632 een
groot diaconie-huys, het Armhuis.
Voor zo’n klein eiland wel een groot

diaconaal instituut waar arme oude
lieden, behoeftigen en wezen gratis
onderdak kregen. Ook werden in het
Armhuis aangespoelde drenkelingen
opgevangen. Het diaconiehuis heeft
tot 1950 als armenhuis gefunctioneerd.
Marinus van Kooij

Rond de diensten

Erediensten september 2021

Gemeenteberaden

Datum

U bent van harte uitgenodigd voor de gemeentevergaderingen in september,
die ná de kerkdienst gehouden worden. Voor data en locaties: zie de info elders
in dit nummer.

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

05 september
15e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld
Na dienst Gemeenteberaad

Ds. IJjo Akkerman

12 september
16e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld

Ds. Erika van Gemerden
Na dienst Gemeenteberaad

19 september
17e na Pinksteren

Ds. Olivier Elseman /
dr. Duncan Wielzen
Oecumenische dienst

Zr. Christine Welschen
Oecumenische dienst in gebouw Ev. Broedergem.
Hernhutters, Chasséstr. 1 om
10.30 u

26 september
18e na Pinksteren

Ds. Casper van Dongen

Ds. Martine Nijveld
Cantatedienst
met Musica Poëtica

03 oktober
19e na Pinksteren

Ds. Olivier Elseman

Ds. Robert Jan Bakker,
Amsterdam

Blik op zondag 5 september
In de dienst op zondag 5 september gaat Ds. IJjo Akkerman voor in de Maranathakerk. De lezingen uit de Schriften zijn dan: Richteren 6: 36-40 en een
gedeelte uit Johannes 7.
Johannes is de Evangelist bij uitstek, die van meet af aan - In den beginne... duidelijk maakt dat het verhalenderwijs om ‘theologie’ gaat; het Woord (Logos)
van God (Theos)! Bij de evangelist Johannes, een waarachtig theoloog, gaat het
dus niet over historische feiten noch over iets als wat werkelijk waar is, maar over
de beTEKENis van Jezus. Geen wonderen bij hem, alleen tekenen die verwijzen
naar een nieuwe andere toekomst! Laten we met hem meegaan om te ontdekken
wat dit voor onszelf beTEKENt!
Op woensdag 1 september om 20.00 uur bent u van harte welkom in de Maranathakerk om een uurtje mee te lezen met het oog op die zondag.

Zondag 19 september: oecumenische viering
van Bergkerk en H. Familiekerk

U kunt na aanmelding - met beperkt aantal personen - de kerkdiensten 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 september 2021
		 Oude Testament
05 september Oecumenisch Deuteronomium 4: 1-2, 9-20
Alternatief
Rechters 6: 36-401
12 september Oecumenisch Jesaja 45: 20-25
Alternatief
Genesis 45: 1-151
19 september Oecumenisch Deuteronomium 13: 2-6
Alternatief
Zacharia 14: 1-11, 16
26 september Oecumenisch Numeri 11: 24-29
Alternatief
2 Samuël 23: 13-17

Op zondag 19 september vieren we de oecumenische vredesdienst. Bij de
vorige oecumenische diensten hebben we er, vanwege de coronamaatregelen, voor gekozen om op de beide locaties (H. Familiekerk én Bergkerk) een
viering te houden, waarbij we dezelfde liturgie volgden. Hoe we dat nu doen? U
leest het binnenkort in de Wijkgroet.
Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek. En
wordt de vraag gesteld: Wat doe jij in vredesnaam? Voor wie meer wil lezen over
dit thema: ga eens naar de website van PAX: www.vredesweek.nl/thema-2021

Zondag 26 september: dienst met cantate in de Maranathakerk
Tijdens de cantatedienst voeren zangers van Musica Poëtica onder leiding van
Jörn Boysen muziek uit van de Engelse componisten John Blow en Thomas
Tomkins. Er zullen vertolkingen klinken van psalm 96 (John Blow) en van
psalm 103 (Thomas Tomkins).
John Blow (1649-1708) was componist en organist van Westminster Abbey.
Hij is bekend geworden om zijn anthems, waarvan hij er meer dan honderd
schreef. Thomas Tomkins, die leefde van 1572 tot 1656, was eveneens organist en
componist van onder meer gezangen.
De namen van beide mannen zijn gekoppeld aan enkele muzikale grootheden. Blow zou de leermeester worden van Henry Purcell. Tomkins was leerling
van William Byrd.
Martine Nijveld, Jan Goossensen en ds. IJjo Akkerman

Jeugdraad 'in het echt'

Epistellezingen
Jakobus 1: 17-27
Johannes 5: 1-5
Jakobus 2: 1-18
Johannes 4: 7-16
Jakobus 3: 16-4:6
Openbaring 22: 1-6
Jakobus 4: 11-17
Handelingen 6: 1-7

Evangelielezingen
Marcus 8: 27-9:1
Johannes 7: 1-24
Marcus 9: 14-29
Johannes 7: 25-31
Marcus 9: 30-37
Johannes 7: 32-39
Marcus 9: 38-50
Johannes 7: 40-52

Reuze gezellige BBQ

A

ls afsluiting van het Kids
Time-seizoen, werden er tijdens de KidsTime-middag
op 7 juni verschillende ‘levende’ spelen gedaan. Zoals levend kwartetten
en levend wie ben ik, in de grote zaal
van Bethel. En daarna was er heerlijk
eten van de BBQ, lekker in de zon in
de tuin. Als toetje mochten de kinderen marshmallows roosteren boven de
BBQ.

Colofon
Wijkkrant Den Haag-West
Bergkerk – Maranathakerk –
buurt-en-kerkhuis Bethel
Eindredactie:
Marinus van Kooij,
tel. 06-51 69 84 80
en Marieke Smits,
tel. 06-49 94 67 41
en Jean Quist
wijkkrantdhw@gmail.com
Correspondenten:
Bergkerk: Edwine Muller,
tel. 070-365 11 66,
e.muller-buschman@ziggo.nl
Maranathakerk: Jan Goossensen,
tel. 06-44 91 63 62,
jangoossensen@ziggo.nl
Buurt-en-kerkhuis Bethel:
Klaas Bruins, tel. 070-318 16 56,
KBruins@stekdenhaag.nl

O

p woensdag 16 juni kwam de Jeugdraad na ruim een half jaar voor het
eerst weer bij elkaar. Bijzonder hieraan was dat we na de vorige keren
digitaal, elkaar nu weer 'in het echt' konden begroeten. Bovendien was
het de laatste Jeugdraad voor Axel. We namen afscheid van hem door met elkaar
herinneringen op te halen over zoveel jaren Jeugdwerk samen. Van de Jeugdraad
kreeg hij twee beeldjes van kinderen, om hem te bedanken voor het mooie werk
en hem te herinneren aan zijn tijd bij ons.
De Jeugdraad heeft momenteel vier leden en we zijn, zeker na het vertrek van
Axel, op zoek naar mensen die ons willen helpen meedenken. Voor meer informatie neem contact op met Nelleke van Kooij, info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Marieke Smits

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.
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Predikant
Martine Nijveld Bergkerk
Wijkgemeente
Tel.
(070) 779 07 Den
24 Haag West
Tel.
06 16 73 37 42
Predikanten
Werkdagen:
Axel Wicke maandag, dinsdag,
donderdag,
vrijdag. tot 40 jaar
Eerste aanspreekpunt
Telefonisch
best
Tel. (070) 331
64 bereikbaar
32
tussen
8.30 en
10.00 uur.
Telefonisch
spreekuur:
me.nijveld@ziggo.nl
Ma/woe/do/vrij 10-11 uur
Fuutlaan
SB Den
Dinsdag 3,
en2566
zaterdag
vrij Haag
axel@bethelkapel.nl
Maranathakerk:
Twitter: @elziax vacature
Crisispastoraat
september:
Egelantierstraatin75,
ds.
IJjo
2565
XJAkkerman,
Den Haag06 55 79 65 95,
churcky@wxs.nl.
Martine Nijveldvanaf oktober:
Crisispastoraat
Eerste
aanspreekpunt
40-70
jaar
ds.
Folly
Hemrica, 06 45
65 40
05,
Tel. (070) 779 07 24
artzhemrica@hetnet.nl.
Werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag.
Jeugdwerk
Telefonisch best bereikbaar
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
tussen 8.30
en 9.30 uur.
Nelleke
van Kooij
me.nijveld@ziggo.nl
Tel. (070) 363 04 72
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

L

Kerkelijk
werker
ouderenpastoraat
Rek.nr:
NL78
INGB
0006 7296 40
Sity Smedinga Jeugdwerk
Penningmeester
Eerste aanspreekpunt 70 jaar +
Voorzitter
wijkkerkenraad
Tel. 06 37 35
07 51
vacant
sitysmedinga@gmail.com

Secretaris wijkkerkenraad

Jeugdwerk
vacant
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Buurt-en-kerkhuis
Bethel
Secretaris wijkkerkenraad
Thomas
Schwenckestraat 28/30
Jan Kouwenberg
Tel.
Tel. (070)
(070) 318
34616
3456
43
www.betheldenhaag.nl
jmkouwenberg@planet.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Den Haag
Coördinator
Buurt-en-kerkhuis Bethel
Klaas
Bruins,
diaconaal 28/30
Thomas
Schwenckestraat
opbouwwerker
Tel. (070) 345 93 42
Tel.
(070) 318 16 56
www.betheldenhaag.nl
kbruins@stekdenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Beheerder
Den Haag
Nelleke
van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
Coördinator
bethelbeheer@gmail.com
Klaas Bruins, diaconaal
opbouwwerker
Tel
(070) 345
93 het
42
Kopij
voor
kbruins@stekdenhaag.nl

oktobernummer

Beheerder
uiterlijk op 6 september
Nelleke van Kooij
zenden aan:
Tel. 06 10 23 53 21
wijkkrantdhw@gmail.com
bethelbeheer@gmail.com
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Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
Maranathakerk
www.maranathakerkdenhaag.nl
Kerk(070)
en Gemeentecentrum:
Tel.
345 91 19
2e Sweelinckstraat 156
2517 HBCentraal
Den Haag
Koster,
Informatiepunt
www.maranathakerkdenhaag.nl
en zaalverhuur
Tel. (070)
345
91 19
Marian
van
Duijvenvoorde

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

maranathakerkdenhaag.nl
Ledenadministratie
Ulco Klos locatieteam
Voorzitter
ledenadministratie@
Adrie
Vrolijk
maranathakerkdenhaag.nl
adrie_vrolijk@hotmail.com

Coördinator locatieteam
Ledenadministratie
Edwine Gutz
Muller-Buschman
Gerard
Tel.
070-365
Tel. (070) 36811
9666
48
e.muller-buschman@ziggo.nl
g.gutz@casema.nl

Tel. 06-45 47 62 18
Scriba
Jan Kouwenberg
Scriba
locatieteam a.i.
Tel. (070)
346 34 43
Erika
van Gemerden
scriba@maranathakerkdenhaag.nl
scriba@maranathakerkdenhaag.nl
Cantor-organist
Organist
vacature
Bert
van Stam
Tel: 06 24 79 50 14
Kerkrentmeesters
organist@maranathakerkdenhaag.nl
Karin van Beek-Dekker
(penningmeester)
Kerkrentmeester
Tel. (070)Gijsbers
350 48 41
Carolien
penningmeester@
kerkrentmeesters@
maranathakerkdenhaag.nl
maranathakerkdenhaag.nl

Tel. 06 10 16 90 59
Diaconie
Nell de Vries-Naaborgh
Penningmeester
Tel. (070)
352 14 78
Helga
Vermaas
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl
penningmeester@

maranathakerkdenhaag.nl
Autodienst
Marja Korving
Diaconie
Tel. (070)
363 08 89
Adrie
Vrolijk
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl
Tel.
06 45 47 62 18
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl
Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00
Contactpersoon
Kerkrentmeesters
Maranathakerk
‘Omzien
naar elkaar’
(ook
voor
bijdragen
Sietske Oosterheert kerkmuziek)
tel. (070) 323 91 89

bergkerk@xs4all.nl
Koster en zaalverhuur
Leonore Brons
Coördinator
locatieteam
Tel. (070)
360 62 84
Aaltje
Visser
bergkerk@xs4all.nl
Tel.
(070) 323 32 20

Buurtbios
2e waarover
vrij van de
maand,
19.30-22.30
u niet goed raad
oopt u met iets rond
u niet
gemakkelijk
praat en
Buurtkoffie
di 14-16
domoeilijk
9.30-11.30
u
mee weet? Misschien
omdatu,het
bespreekbaar
is in uw omgeving?
Computerhelpdesk di 14-16 u, do 10-12 u
Dan kan het u goed doen als u er eens over praat met iemand. De buurtCreaclub ouderen di 10-12.00 u
vertrouwenspersoon kan zo iemand zijn. Bij hem of haar kunt u vrijuit spreken.
Kinderclub
vrij 19-20 u
Alles
blijft tussen u beiden.
hulp
is, kan17.00-19.00
zij/hij helpen
KidsTime-middagen
wo,Als
za,erom
denodig
2 weken,
u die te vinden.
De
buurtvertrouwenspersoon
is
geen
hulpverlener,
maar
een
vrijwilliger
van
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30
u
Stek,
die
goed
heeft
leren
luisteren.
Maaltijden
di, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u
Bel of e-mail voor meer informatie of een afspraak. Er zijn verschillende locaMeditatief
ties
waar u een buurtvertrouwenspersoon
avondgebed
ma 19.30-20.15 ukunt spreken, o.a. bij Bethel: 070-318
Rouwverwerkings3e of 4e wo van de maand,of10.30-12.30
u
16
99 of buurtvertrouwenspersonen@stekdenhaag.nl
www.stekdenhaag.nl/
groep
buurtvertrouwenspersonen
TeenTime
1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
Klaas Bruins
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
Betrokken, behulpzaam, regelend.
‘Het gesprek’
3e wo van de maand, 14.30-16.30 u
Formeel waar dat nodig is, ontspannen
Locatieberaad
2e ma van de maand, 20 u
als dat kan. Dat kunt u verwachten
Maaltijd
2e wo van de
maand, 18 u (niet in september)
u mij
vraagt
het afscheid van een
Reserveren:als
(070)
355
73 56.
overleden
dierbare
te begeleiden.
PIGL
di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk
Leven
erik c. cox | egardsuitvaart.nl
06 19 538 402 | toussaintkade 19

Ledenadministratie
Organist
Gerard Gutz
Warner
Fokkens
Tel. (010)
(070) 210
368 85
96 89
48
Tel.
g.gutz@casema.nl
info@warnerfokkens.nl
Organist
Cantor
Warnervan
Fokkens
Christi
der Hauw-Scheele
Tel.
(010)
210 85
Tel. (070) 354
64 89
62
info@warnerfokkens.nl
jaap-christi@online.nl
Cantor
Kerkrentmeester
Christi Posthuma
van der Hauw-Scheele
Bouke
Tel. (070) 354 64 62
posthumabh@gmail.com
jaap-christi@online.nl
Diaconie
Kerkrentmeesters
Willem-Jan
Huijssoon
Joost
Smits
Tel.
(070)
392Tel.
65(070)
92 368 39 66
joost.smits@hotmail.com
wjh@wxs.nl
Diaconie
Contactpersoon
Willem-Jan
Huijssoon
‘Omzien naar
elkaar’
Tel.
(070)
392
65 92
—wjh@wxs.nl
Aaltje Visser, tel.
(070)
323 32 20
Autodienst
Autodienst
Joosten
Smits
Tel.Rog
(070) 368 39 66
Klaar
Ineke
joost.smits@hotmail.com
Klaar 06-19 07 41 09
Ineke 06-44 24 60 45
Bankrekeningnummers
Per
email: kirog638@gmail.com
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50
Bankrekeningnummers
Protestantse Wijkgemeente
Bergkerk/Bethel
Bergkerk
(voor
collectebonnen
en
NL21
INGB
0000
5102 50
giften wijkwerk)
Protestantse
Wijkgemeente

NL94 INGB 0009 6853 30
Autodienst
Stichting Steunfonds Maranathakerk
Marja Korving
Bergkerk (voor collectebonnen en
NL52 ABNA 0474 2767 59
Tel. (070) 363 08 89
giften wijkwerk)
Wijkkas Bergkerk (ook Comité
04
29
NL52
INGB
0000
3125
88
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl
Meeleven)
NL52
ABNA 0474 2767 59
Diaconie Maranathakerk
Wijkkas
Bergkerk (ook Comité
Bankrekeningnummers
NL87 FVLB 0635 8147 30
Meeleven)
NL21 INGB 0000 5830 00
Protestantse Gemeente Den Haag
PGG Maranathakerk
Jong Tuinen
(voor kerkelijke
bijdragen)
NL38
RABO 0373
7207 77
Kopij voor hetook voor
(kerkrentmeesters,
Aanleg
Onderhoud
Protestantse
Gemeente
Den Haag
bijdragen
kerkmuziek) uiterlijk
NL92 INGB 0007 5801 75
februarinummer
(voor
kerkelijke
bijdragen)
Diaconie
Bergkerk
op 8 januari
NL94 INGB 0009 6853 30
0007 8127
580102
75
NL39 INGB
TRIO 0786
zenden
aan: Maranathakerk NL92
Stichting
Steunfonds
Diaconie
BergkerkBergkerk/
ZWO-commissie
wijkkrantdhw@gmail.com
NL52
INGB 0000 3125 88
Bethelkapel
Diaconie Maranathakerk

Vervoert ouderen in o.a. stadsdeel Segbroek.
De wijkbus rijdt iedere werkdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

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

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

U kunt ons bereiken op tel: 070-3685070
Kantoort/m
en bespreekruimte
van maandag
vrijdag van 08:30 tot 10.00telefoon
uur.
ORGA
RT

I
ISAT E - N
N

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

Bergkerk

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

Vaste activiteiten
Buurtvertrouwenspersoon

- UITVAA

Wijkgemeente Den Haag West

Koffieochtend
elke wo 10-12 u
Meditatieworkshop elke vr 20-21u
Bethel zie betheldenhaag.nl

Wijk info

Wijk info

Vaste activiteiten

Henri de Jong Tuinen
I

Z

I

n afwachting van een definitieve
vacaturevervulling is voor de Maranathakerk tijdelijke pastorale
voorziening getroffen voor met name
crisispastoraat. Ds. IJjo Akkerman is
beschikbaar in de periode van juli tot
en met september. Contactgegevens:
(e-mail) churcky@wxs.nl (tel) 06-55
79 65 95.
Ds. Folly Hemrica is beschikbaar
in de periode oktober tot en met januari. Contactgegevens:
(e-mail) artzhemrica@hetnet.nl
(tel) 06-45 65 40 05.
Erika van Gemerden

Ma51 19.30
u gemeenteberaadsbijeenkomst,
Taizé-viering, Bethel
zo
11 u
Bergkerk
Wo
10
17
u
KidsTime-middag,
Bethel
zo 12
11.30 gemeenteberaadsbijeenkomst,
Maranathakerk
Wo810
18 u
u start
Gemeentemaaltijd,
Maranathakerk
wo
13
cursus TVG, Christus
Triumfatorkerk
Do19
11
20
u BethelMuziekMatinee:
Vrome Freule
zo
15 u
Big Talks!
Vr
12
15
u
Verhalencafé,
overbuurt-en-kerkhuis
etiquette, Bethel Bethel
zo 26
16u Start
Kliederkerk,
Zo 14
u Monumentale
Koffieconcert Warner
Fokkens,
Bergkerk
wo
29 11.30
20u
kerken in
woord en
beeld
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 (zie 14
u betheldenhaag.nl)
Leesclub, Kwaliteit van leven
Bethel
ook
Za
20
8
u
Mini elke
retraite,
buitenlocatie
Maaltijden
di, 1e
en 3e do van de maand, 18 u
Za
20
19
u
Kamp-film-avond,
Med. avondgebed ma 19.30-20.15Bethel
u
Open
elke ma 14-16
en elkeMaranathakerk
do 9.30-11.30 u
Zo 21 huiskamer
17 u Harpconcert
MereluNaomi,
Wo 24 10.30 u Als het leven pijn doet, Bethel
Bergkerk (zie ook bergkerkdenhaag.org)
Za 27
15 u Vrouwencafé, Over optimisme, Bethel
Wo
31
20
u (zie
Lezing:
Peter Burger, Maranathakerk
Maranathakerk
ookNepnieuws,
maranathakerkdenhaag.nl)

Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

070 - 3451676

Adres: Escamplaan
61FAanleg
(Escampade)
Ontwerp
Onderhoud
I

E

lk jaar reikt de gemeente Den Haag
een gouden, zilveren en bronzen
bordje uit als waardering voor excellentie 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 professionele bedrijven als Apettito en Van Harte
en zorginstellingen als Florence. Maar die
moesten het stellen met brons of zilver en
wij ontvingen
ondag goud!
19 september om 15 uur starten we een nieuw seizoen met de
En waar
zijnMwij
dan zo goed in?
zijn
Bethel
uziekMatinees,
eenWat
combinatie
van concert en contact.
dan de criteria
ertoe
hebben
bijgedragen
De die
aftrap
wordt
gedaan
door het Duo Van Koppen & De With,
dat wij
deze waardering
hebben gekregen?
twee
saxofonisten.
Hun hedendaags
programma Big Talks! bestaat uit nieuwe
Het zijnvan
de volgende
aspecten
die genoemd
werken
mannelijke
én vrouwelijke
componisten waarin de baritonsaxofoon
werden:
verse
producten,
op locatie
bereid,
de
hoofdrol
speelt
en het publiek
in een
andere realiteit terecht komt.
variatie
gezonde maaltijden en goed
Klaasvan
Bruins
gastheer/-vrouwschap waar aandacht is
voor de gasten.
We zijn trots op deze waardering en hopen dat in 2018 opnieuw waar te maken.
Klaas Bruins

Agenda september
januari
2021

www.joostfvanvliet.nl
I

bordje
voor Bethel

Tijdelijke
pastorale
voorziening
Maranathakerk

ERLAND
ED

BethelMuziekMatinee:
Big Talks!
Gouden

Distelvinkenplein 9
2566 GH Den Haag

Tel 070 365 00 00
Fax 070 363 06 72

”AD PATRES”

info@jfvliet.nl
www.joostfvanvliet.nl

