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Speuren naar sporen
van de Kliederkerk 

Kliederkerk: mooi begin! Eeuwfeest Bethel

Dit jaar is het een eeuw geleden dat Bethel als wijkgebouw in gebruik 
werd genomen.

Verschillende generaties hebben deze honderd jaar voor Bethel ge-
zorgd, er lief en leed gedeeld, geloof, hoop en liefde ontvangen en gegeven, ge-
werkt aan en genoten van allerlei activiteiten. Veel mensen hebben ook afscheid 
moeten nemen van hun Bethelkapel.

Toch menen we dat er reden voor dankbaarheid en feest is, voor mensen van 
het verleden aan wie we de Bethel te danken hebben en aan de Diaconie, want 
dankzij haar kon Bethel een toekomst krijgen.   

We vieren dat alles in de week van 31 oktober tot en met 6 november 2021.
Zondag 31 oktober om 15.30 uur begint het eeuwfeest, met een viering (geen 

kerkdienst), maar wel een viering, met woorden, liederen en rituelen, die 
zowel door mensen met als zonder kerkelijke achtergrond is mee te maken 
en kunnen inspireren. Thema is: Bethel als huis van liefhebbers. Volgende 
maand hopen we u daarvan verslag te kunnen doen.

Maandag 1 november is er vanaf 16 uur gelegenheid om de geliefden die ons 
korter of langer geleden ontvallen zijn te gedenken, in liefde en dankbaar-
heid en tegelijkertijd vaak ook nog met verdriet (Allerzielen).

Dinsdag 2 november is er voor de maaltijdbezoekers een extra feestelijke maal-
tijd in de kapel.

Woensdag 3 november is er een KidsTime-special.
Donderdag 4 november zal de vegetarische maaltijd ook in het teken staan van 

dit eeuwfeest.
Vrijdag 5 november is er voor 

oud-Bethel gangers een reünie 
van 16 tot 20 uur. Opgeven 
kan bij Margriet den Heijer,  
margriet@betheldenhaag.nl,

  (070) 360 67 07.
Zaterdag 6 november om 15 uur slui-

ten we de feestweek af met een ju-
bileumconcert met een feestelijk 
programma, verzorgd door vier 
fantastische saxofonisten, die de 
wereld over reizen voor concer-
ten, maar deze middag in Bethel 
optreden: het Amstel Quartet.
Voor de veiligheid en zekerheid vra-

gen we van volwassenen bij activiteiten 
waar opgeven niet verplicht is om een 
corona toegangsbewijs te tonen.

Klaas Bruins

Bazaar-in-blokjes

Als u dit leest is de kledingbeurs op 9 oktober nog maar net achter de rug. 
Heerlijk dat dat weer kon. Wel mét corona-maatregelen: twee medewer-
kers checkten QR-codes bij de voordeur. Wie eenmaal binnen was trof een 

enorme hoeveelheid kleding en schoenen aan, ruim geëtaleerd over de hele ruimte 
van de kerkzaal en de Voorhof. In de gemeentezaal vele schilderijen en – last but 
not least – diverse dranken en heerlijke hapjes aan de bar, bij de viskraam en in de 
satétent. Sfeervol en gezellig met een groot aantal medewerkers van de Maranatha-
kerk, van de Bergkerk en een aantal van daarbuiten, die ieder jaar graag weer mee-
doen. De opbrengst is vooralsnog €3.030!

Het vervolg van deze ‘bazaar-in-blokjes’ nadert al weer: op vrijdag 26 november 
(14-20 uur) en zaterdag 27 november (11-15 uur) is er een boekenbeurs, ‘Boek&Bar’, 
met behalve ontzettend veel boeken ook schilderijen en een sfeervolle kerststand. 
Op vrijdag is er winterkost verkrijgbaar, zodat uw avondmaaltijd ook meteen ver-
zorgd is. Ook voor deze Boek&Bar hebben we weer medewerkers nodig voor de 
verkoop in de stands en voor het sorteren van de boeken in de voorafgaande dagen.
Voor koffie, thee en lunch tijdens de opbouw wordt gezorgd en aan gezelligheid zal 
het niet ontbreken!

Noteert u de datum vast in uw agenda of op uw kalender! En als u mee wilt doen 
aan de voorbereiding, kunt u zich aanmelden bij ondergetekende per e-mail: cfm.
gijsbers@planet.nl  of telefoon: 06 10 16 90 59.

NB. QR-code (of vaccinatiebewijs/negatieve coronatest) en legitimatie-bewijs 
zijn vereist voor toegang, tenzij de maatregelen tegen die tijd veranderd zijn (zie web-
site Maranathakerk).

Carolien Gijsbers

Op zondag 26 september was 
de eerste Kliederkerk in Be-
thel. Een vrolijke en speelse 

activiteit op een zondagmiddag, dát is 
Kliederkerk: kinderen en volwassenen 
die samen een Bijbelverhaal (of een 
Bijbels thema) ontdekken op een cre-
atieve manier. Kliederkerk is overge-
waaid uit Engeland, waar het ‘Messy 
Church’ heet: rommelkerk. Het mag 
er dus gezellig rommelig aan toegaan! 
En zo gíng het er ook aan toe!

Deze eerste Kliederkerk vierden we 
rond het thema ‘Sporen zoeken’. In 
de korte viering stond het verhaal van 
Zacheüs centraal: hij gaat op zoek en 
vindt nieuwe sporen voor zijn leven: 
delen, gastvrijheid, vriendschap, sa-
men. In de activiteitenronde werd 
volop gespeurd, geknutseld en ge-
kliederd. De afsluitende maaltijd was 
overvloedig en erg gezellig. Nieuwe re-
laties werden gesmeed, oude versterkt. 
We hebben genoten van een middag 
met jong en ouder samen. De foto’s 

geven een mooi inkijkje. Dank aan 
alle deelnemers, soepkokers en andere 
medewerkers.

De volgende Kliederkerk is op zon-
dag 30 januari, van 16  uur tot 18 uur, in 
Bethel. Welkom!

Wilt u meer weten? Neem contact 
op met: ds. Martine Nijveld (predi-
kante van de Bergkerk), me.nijveld@

ziggo.nl, 06 16 73 37 42 of Nelleke van 
Kooij (jeugdwerk Den Haag-West), 
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl, 06 
10 23 53 21.

Met een hartelijke groet van het 
Kliederkerkteam, 

Karen van Drongelen, Hanne 
Glerum, Margriet den Heijer, Ada 
Hoek, Nelleke van Kooij, Madelein 
van der Plas, Martine Nijveld

Sporen maken en sporen zoeken: 
de organisatie van de Klieder-
kerk had er werk van gemaakt. 

Met bijvoorbeeld een speurtocht 
door de straten rond buurt-en-kerk-
huis Bethel. Met alle opdrachten 
die de speurders onderweg moesten 
doen, konden ze een woord maken. 
Maar wat jammer dat de speurtocht 
langer duurde dan gedacht. Zonder 
ook maar een idee van het gevraagde 
woord ging iedereen terug om op tijd 
te zijn voor de afsluitende viering van 
de Kliederkerk.

Dominee Martine Nijveld die de Klie-
derkerk leidde, overwoog even om het 
woord toch maar te verklappen. En 
besloot dan om dat maar niet te doen. 
De speurders moesten er op eigen ge-
legenheid achter zien te komen. Dat 
was wel zo leuk, vond ze. Dan hadden 
de fotomakers die namens de Klie-
derkerk in de buurt sporen van God 
zochten het makkelijker. Die hoefden 
alleen maar uit te zien naar alles wat ze 
op een positieve wijze raakte.

Belastingambtenaar

‘Sporen zoeken met Zacheus’ beloofde 
de viering die de Kliederkerk afsloot. 
‘Belastingambtenaar’ zouden we Za-
cheus vandaag misschien moeten noe-
men. In elk geval een functionaris die 
voor de overheid geld int. Het verhaal 
leert dat Zacheus dat wel heel erg goed 
kon: er bleef altijd wat voor zijn eigen 
portemonnee over. Maar hij moest er 
steeds vaker aan denken dat de centen 
hem niet allemaal toekwamen. Met die 
gedachte gaf hij alles weer terug. En Je-
zus die bij hem was, zoals bij iedereen 
van goede wil, zag dat het goed was.

Sporen
Zacheus moet op die manier heel wat 
sporen van God hebben gevonden, 
dacht Martine. Samen delen, blij zijn, 

vriendschap; het zijn allemaal sporen 
van God. En ontdekken dat Jezus nare 
belastinggaarders niet voorbij loopt 
maar naar ze op zoek gaat en blij is om 
iemand als Zacheus te vinden. Of hij na 
zijn inkeer tollenaar, zoals die functie 
toendertijd heette, was gebleven, vroeg 
Martine zich af. Een eerlijke tollenaar, 
dacht een van de kinderen te weten.  

Welkom

Zo’n dertig mensen hadden zich op-
gegeven voor de vaak aangekondigde 
en vanwege het coronavirus telkens 
weer geschrapte Kliederkerk. Zoveel 
kinderen en (groot)ouders waren ook 
gekomen, al leken het er soms veel 
meer. Rondrennende kinderen wor-
den maar al te makkelijk meer dan 
eens geteld. Nogal wat mensen die niet 
in de gewone kerk komen, verzuchtte 
iemand. Een mooie aanleiding om bij 
de volgende Kliederkerk op 30 januari 
de bezoekers ervan te verzekeren dat 
ze ook in die gewone kerk meer dan 
welkom zijn! ‘Losse volwassenen’ ove-
rigens ook, dat u het maar weet.

Jean Quist
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Gedenken bij 
een kunstwerk

In de zomer was ik een paar dagen in de buurt van het Brabant-
se Cuijk. Een plaats aan de Maas (waar het water kort daarna 
heel hoog kwam te staan).
Een plek met geschiedenis: in de oude toren van Cuijk is een 
tentoonstelling te zien over de sporen, die de Romeinen nalie-
ten in de stad en de omgeving.
Rond de oude kerk is een begraafplaats.
Op die begraafplaats staan ook allerlei kunstwerken, die tot 
denken stemmen.
Op de bijgevoegde foto’s ziet u één van de kunstwerken.

Op de muur die het kerkhof begrenst, zien we silhouetten van 
mensen. Mensen getekend met witte lijnen: klein en groot, sa-
men en alleen, fier en vrolijk, gebogen, gebukt, een last op de 
schouders, een paardenstaart wapperend in de wind, hand in 
hand of op afstand.
Het zou de stoet kunnen zijn van de mensen, die ons zijn voor-
gegaan.
Wie gingen jou voor? Wie mis je? Om wie treur je? Welke ver-
halen wil je over hen vertellen? Wie zou je willen bedanken om 
alles wat je meekreeg?
Het zou ook een optocht kunnen zijn van de levenden. Van leven 
dat doorgaat.
Waar loop jij? Hoe loop jij?
Kijken naar kunst vraagt om aandacht:
om écht te kijken, om te benoemen wat je ziet. En dan kun je 
zomaar geraakt worden.
Het kunstwerk op de foto is trouwens van de hand van Claartje 
Borren.

November is de maand van gedenken: Allerheiligen, Allerzielen, 
Gedachteniszondag.

De ene dag is ons wellicht vertrouwder dan de andere. Maar 
sowieso is het een maand vol momenten, waarop de luikjes 
open kunnen gaan naar mensen en momenten ‘van voorbij’. Het 
is niet voor niets, dunkt mij, dat deze dagen in de herfst vallen, 
als de tijd, waarin we ons meer dan anders bewust kunnen zijn 
van onze vergankelijkheid, van leven dat broos is, kwetsbaar.

Eén van de psalmen die met deze thematiek speelt, is psalm 34. 
In die psalm wordt het leven getekend met alle ups en downs, 
met alle goedheid en gebrokenheid, alle geluk en zwaarte.

In de Oecumenische Liedbundel ‘Zangen van zoeken en zien’ 
staat een mooie hertaling van deze psalm door Margryt Poort-
stra, die vele (of zelfs alle) psalmen van een moderne vertolking 
voorzag.

De bundel ‘Zangen van zoeken en zien’ bevat er meerdere. 
Zij dicht:

Bergen en dalen zullen we kennen,
niets blijft ons bespaard. Maar altijd weer
doet Hij ons opstaan. Gebroken mensen
is Hij nabij, Hij redt wie zwaar
wordt getroffen.

De woorden klinken mij als troostend en bemoedigend in de 
oren.
Zeker ook in deze maand. En de dichter vervolgt haar vertolking 
van psalm 34 met:
Leef dan in het licht, mijd het duister,
doe wat goed is en streef naar vrede.
Als dat geen mooi levensmotto is!
ds. Martine Nijveld

Ervaringen 
van een 
‘bajesdominee’

Ds. Folly Hemrica geeft op 
woensdagmiddag 3 novem-
ber een voordracht met beel-

den over haar werk als gevangenispas-
tor. Ze heeft gewerkt in de gevangenis 
van Scheveningen, waarbij ze als beel-
dend kunstenaar de gedetineerden 
ook aan de creatieve arbeid zette. De 
resultaten laat ze zien. Ook haar erva-
ringen als pastor voor dak- en thuislo-
zen komen ter sprake. Locatie: Mara-
nathakerk, van 14.30 tot 16.30 uur.

Katvanger

In BethelMuziekMatinee op 14 no-
vember 2021 treedt om 15 uur Kat-
vanger op. De liedjes van bluestrio 

Katvanger gaan over pijn, bedrog en 
eenzaamheid; thema’s waarover al 
door generaties bluesartiesten gezon-
gen wordt. Daarnaast bevatten hun 
zelfgeschreven nummers een flinke 
portie ironie en sarcasme opgefleurd 
met een gezonde dosis swing en sa-
menzang.

Corona toegangsbewijs: verplicht
Kosten: vrijwillige bijdrage

Open huis, 
open kapel en 
avondgebed

Zin om buiten de deur anderen 
te ontmoeten? Of behoefte 
aan een moment en plaats van 

stilte, aandacht en gebed? Dat is alle-
maal te vinden op maandagmiddagen 
in buurt-en-kerkhuis Bethel.

U bent maandags van 15 tot 17 uur 
van harte welkom in de huiskamer voor 
een kop thee of koffie en contacten met 
anderen. Van 16 tot 19.30 uur is de kapel 
ook open voor stilte, gebed, bezinning. 
Een persoonlijk gesprek met één van 
onze vrijwilligers kan ook.

Het persoonlijke gaat om 19.30 uur 
over in gezamenlijk avondgebed, met 
elementen van Taizé: stilte, meditatie, 
meditatieve liederen.

Na afloop is er ook gelegenheid om 
anderen te ontmoeten onder het genot 
van koffie of thee. 

Klaas Bruins

Vrijwilligers weeksluiting 
Duinhage gezocht

Voor de wekelijkse kerkelijke viering in woonzorgcentrum Duinhage, de 
Savornin Lohmanlaan 202, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Elke zaterdag is er om 15 uur een goed bezochte viering met verschil-
lende voorgangers. Nu er enkele vrijwilligers zijn gestopt, zijn we op zoek naar 
nieuwe mensen die willen helpen. De werkzaamheden betreffen: het klaarzetten 
van de zaal, het ontvangen van de voorganger en organist, het halen en brengen 
van bewoners van de kamer naar de zaal, het schenken van thee en koffie na af-
loop en het opruimen na het samenzijn. De vrijwilligers zijn van ongeveer 14 tot 
17 uur bezig, en zijn één keer per maand aan de beurt. Onze bewoners waarderen 
de weeksluiting heel erg. Hopelijk zijn er een paar extra vrijwilligers te vinden.

Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met de geestelijk verzor-
ger van Duinhage, Kim Magnée, kim.magnee@florence.nl of 06 41 37 53 03. 
Aanbevolen door ondergetekende.

Mieke Jalink, vrijwilliger bij de weeksluiting

Samen eten in de Bergkerk

Samen eten, contact, ontmoeting en gezelligheid: op de derde maandag van 
de maand is er een maaltijd in de Bergkerk. Iedereen, jong en oud, is wel-
kom vanaf 17 uur. De maaltijd begint om 17.30 uur en duurt tot 18.30 uur.

De eerstvolgende maaltijd is op maandag 15 november. En de daarop volgen-
de is op 20 december. Natuurlijk is het nodig om u vooraf aan te melden. Dat 
kan tot en met de donderdag voorafgaand aan de maaltijd. U kunt zich opgeven 
bij: Aaltje Visser, 06 28 80 69 06 of via de mail bkmaaltijd@xs4all.nl. Geeft u 
dan meteen ook uw dieetwensen door? Glutenvrij, zoutarm, vegetarisch, vega-
nistisch, wat dan ook! Kosten vijf euro. Natuurlijk volgen we de dan nog gelden-
de coronarichtlijnen. De menucommissie verheugt zich op uw komst!

Aaltje Visser

Kampfilm-avond

Zaterdag 12 februari gaan we de 
kampfilm van het kamp van 
de zomer van 2021 vertonen 

in de Bergkerk. We krijgen nu alweer 
zin in het kamp deze komende zomer. 
Dat vindt plaats van 9 t/m 16 juli. In 
Luyksgestel, een fijn bekend terrein. 
Twee grote blokhutten met een ten-
tenveld en een groot bos. Meer info: 
www.zomerkampdenhaag.nl

Aanmelden? Graag! Leuk als je 
meegaat. Dat kan via het inschrijffor-
mulier: 

https://www.jeugdwerkdenhaag-
west.nl/zomerkamp/inschrijven/

Leander van Kooij

De Klimaatwakers – 
noodoproep!

U hebt wellicht gehoord en ge-
lezen over de ‘klimaatwakers’ 
(zie ook de Wijkkrant van 

mei/juni 2021).  Een burgerinitiatief 
om gedurende de kabinetsformatie 
vreedzaam te waken om de komen-
de regering te wijzen op de urgentie, 
waarbij wordt opgeroepen de zaak van 
het klimaat als crisis aan te pakken: nú 
moet dat groots en radicaal gebeuren. 
Sinds april, al ruim 150 dagen en nach-
ten waken we, overdag voor het Cats-
huis, 's-nachts thuis vanachter onze 
computers.

Overdag, met twee webcams, en 
ook 's avonds en 's nachts worden de 
beelden van de wakers op het YouTu-
be kanaal uitgezonden. Overdag, van 8 tot 17 uur, zijn er shifts van drie uur voor 
één à twee mensen ter plekke van de ingang van het Catshuis, 's nachts, 17 tot 8 
uur, zijn er shifts van twee uur, liefst voor twee mensen, die met elkaar praten, 
mediteren, stil zijn, voorlezen. Mensen, meestal aangesloten bij 'een goede orga-
nisatie’, jong en oud, vanuit het hele land doen mee. Langzamerhand beginnen 
we moe te worden. De avonden en nachten zijn het lastigst op te vullen.

Er doen ook al diverse mensen uit onze wijkkerken mee, maar er is dringend 
behoefte aan meer mensen die zich een paar uur af en toe inzetten. Doe alsje-
blieft mee. Het gaat om de aarde, die ziek is. Zie het als een wake bij een ziekbed 
en we laten het geen sterfbed worden toch! Maar dan moeten wíj er wel wat aan 
doen. Doe mee! Kijk eens op de website, overdag en ’s avonds hoe het gaat. Het 
wijst zich vanzelf: www.deklimaatwakers.nl

Het zou buitengewoon jammer zijn als dit project voortijdig sneuvelt. Af en 
toe drie uurtjes overdag ter plekke of twee uurtjes achter de laptop/computer 
lukt veel mensen best. Er is ook een promotiefilmpje: 

https://youtu.be/nWzocqA0d_0
Jan Kouwenberg, telefoon 06 23 67 24 67
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Erediensten november 2021
Datum Bergkerk 10.00 uur

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

07 november
24e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld
Gemeentezondag

Ds. Leo de Leeuw

14 november
3e van de Voleinding

Ds. Theo Hettema
(Dankdag)

Ds. Bert Kuipers,
Rotterdam

21 november
4e van de voleinding

Ds. Martine Nijveld; cantorij
Gedenken van de overledenen

Ds. IJjo Akkerman
Gedenken van de overledenen

28 november
1e Advent

Mw. Sity Smedinga,
Strijensas

Ds. Erika van Gemerden

05 december
2e Advent

Dr. Paul Sanders Ds. Bert Kuipers,
Rotterdam

U kunt de kerkdiensten zonder aanmelding bijwonen.
De kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl of via de app 
Kerkomroep. De diensten in de Bergkerk zijn 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 november 2021
  Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
07 november Oecumenisch Leviticus 19: 1-2, 9-18 Hebreeën 9: 11-14 Marcus 12: 28-34
 Alternatief Jeremia 50: 4-7  1 Petrus 2: 11-25 Johannes 10: 1-6
14 november Oecumenisch Exodus 30: 11-16 Hebreeën 10: 19-25 Marcus 12: 38-13: 2
 Alternatief 2 Kronieken 7: 11-16 Efeziërs 3: 14-21 Johannes 10: 22-30
21 november Oecumenisch Sefanja 1: 14-2: 3 Openbaring 1: 1-8 Marcus 13: 14-27
  Alternatief Spreuken 3: 13-20 Romeinen 11: 33-36 Johannes 10: 31-42
28 november Oecumenisch Zacharia 14: 4-9 1 Tessalonicenzen 3: 9-13 Lucas 21: 25-31
 Alternatief   Lucas 1: 5-25

Rond de diensten 
in de Bergkerk
Welkom (terug) in de kerk!
Op moment van schrijven hebben we in de Bergkerk het maximum aantal van zes-
tig kerkgangers in de zondagse kerkdienst los kunnen laten. Het is ook niet langer 
nodig u aan te melden. In de kerkzaal zullen zeventig à tachtig stoelen staan. We 
verwachten dat dat op dit moment voldoende is. De stoelen staan op gepaste af-
stand. Dit alles onder het motto: Samen veilig. Weet u welkom! Daarnaast houden 
de uitzendingen via livestream en kerkomroep onze volle aandacht.

7 november - Gemeentezondag
Bij zondag 7 november hebben we als kerkenraad het woord ‘gemeentezondag’ ge-
noteerd. Nu zal dat woord wellicht wat te veel zeggen: het zal geen héle dag worden. 
Wel zal de kerkdienst op deze zondag in het teken staan van het thema ‘gemeen-
te-zijn’. We gaan als nieuw proeven wat dat betekent: voor onszelf en voor de men-
sen om ons heen en voor de buurt waarin we wonen. Weet u welkom!

21 november - Gedachtenisdienst
Op zondag 21 november vieren we de gedachtenisdienst in de Bergkerk. We noe-
men de namen van de mensen uit de kring van onze gemeente, die in het afgelo-
pen jaar zijn overleden. Bij alle namen zullen we een kaars ontsteken: we willen 
hen niet vergeten en vertrouwen hen bij God geborgen.

De cantorij werkt mee aan deze dienst. Familie/nabestaanden worden via 
een brief geïnformeerd en uitgenodigd.

Advent
En na deze zondag begint de adventstijd. Op ons leesrooster voor de zondagse 
diensten staan in deze periode de (zoals ik ze maar even noem) ‘traditionele kin-
derbijbelverhalen op weg naar kerst’: Zacharias en Elisabeth, Maria en de engel, 
Maria en Elisabeth, de lofzang van Maria, de geboorte van Johannes de Doper. 
Niet alleen voor kinderen bijzondere en mooie verhalen. Aan de hand van deze 
verhalen gaan we op weg naar het kerstfeest.

NBV21: Nieuwe Bijbelvertaling 2021
In oktober is een herziene versie uitgekomen van de Nieuwe Bijbelvertaling:  
de NBV21.

Die Nieuwe Bijbelvertaling zag in 2004 het licht. Kort daarna al begon een 
proces van evaluatie en revisie. Ik volgde er een masterclass over en was onder de 
indruk van al het werk dat in dezen verzet is. Alle binnengekomen suggesties 
(gedaan door kerken en individuele bijbellezers) zijn zorgvuldig beoordeeld. En 
vervolgens zijn er meer dan twaalfduizend wijzigingen doorgevoerd. Elk vers is 
opnieuw aan de brontekst getoetst. In de herziene editie is meer consistentie tus-
sen de verschillende teksten, zijn thema’s en verbanden duidelijker gemaakt en is 
het Nederlands waar nodig verbeterd. De naam van deze vertaling is: NBV21, als 
de vertaling die in 2021 verschijnt voor de 21e eeuw. Meer info op www.nbv21.
nl - ook voor alle informatie over de diverse uitgaven én waar u deze aan kunt 
schaffen. We gaan deze NBV21 graag gebruiken in onze vieringen.

ds. Martine Nijveld

Rond de diensten  
in de Maranathakerk
Zondag 21 november - zondag Voleinding 
Op deze zondag worden de overleden gemeenteleden in het afgelopen kerkelijk 
jaar, en anderen, herdacht in een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger is ds. 
IJjo Akkerman. Lieuwe de Jong is organist. Medewerking aan de dienst wordt 
verleend door de pianist Eduard Preda. De woensdag ervoor (17 november) 
houdt ds. Akkerman een inleidende avond over deze bijzondere dienst, ‘Met het 
oog op zondag’. Aanvang 20 uur.

Jan Goossensen

Wij gedenken
Cees Nieuwenkamp (27 juli 1936 – 13 juli 2021) en Greta 
Nieuwenkamp-de Hulster (5 februari 1932 – 29 augustus 2021)
Binnen zeven weken samen overleden. Nee, niet samen maar na elkaar. Wat een 
verdriet en gemis voor de (klein-)kinderen, maar ook wel heel bijzonder en ei-
genlijk wel mooi. Innig verbonden zijn ze hun hele leven lang geweest, in goede 
jaren en in slechte dagen. De dood van een zoon, de scheiding van een dochter. 
Onverteerbaar zegt Cees; dat kan toch niet! Recht door zee, maar ook rechtlij-
nig. Greta, met haar wijsheid, Cees, het is zoals het is en hoe nu verder? Wat een 
span en wat een gezin!

Vele jaren waren ze een dragende factor in de Maranathakerk en later in 
Berg ambacht. Als gezin, familie, buren en bekenden. Altijd was iedereen wel-
kom, ongeacht afkomst of welke achtergrond ook. Bijbels deden ze de woorden: 
goedheid, mededogen, rechtvaardigheid, trouw, integer en vooral intens! Met 
hart en ziel leefden zij en dat kan niemand ons afnemen, wanneer wij hun na-
men gedenken.

ds. IJjo Akkerman

Hinke Benjamins-Gulmans (16 juli 1939 - 23 september 2021)
Op 23 september 2021 kwam de levensweg van Hinke tot stilstand en over-

leed zij in haar slaap, nadat een paar dagen daarvoor haar innig geliefde echt-
genoot Gamy door een hersenbloeding werd opgenomen in het Westeinde zie-
kenhuis. Wat een klap voor allen, die van hen beiden zo hielden en houden. In 
de gedachtenisdienst voor Hinke op 30 september hebben de kinderen en alle 
kleinkinderen verwoord wat hun moeder en beppe voor hen heeft betekend en 
dat neemt niemand hen af! Hinke was een mens van het Bijbelse Woord; je zegt 
wat je doet en je doet wat je zegt.

Bij de afkondiging in de Maranathakerk op zondag 26 september zei Mar-
tine Nijveld kernachtig: “Hinke is 82 jaar geworden. Een lief en stevig, warm en 
nuchter, hartelijk en betrokken mens, zoveel betekend voor de mensen om haar 
heen en ook voor deze gemeenschap. Met haar geloof en vragen, haar inzet en 
haar liefde”.

Eerder als diaken en nog steeds lid van de werkgroep pastoraat heeft ze dat 
ten volle geleefd, waarbij als haar levensmotto gold: ‘Nooit raken pelgrims thuis; 
‘vreemdelingen’ vestigen niet. Wanneer zij eindelijk aankomen, weten zij wat ze 
vermoeden: de weg is het doel.’ (uit het gedicht Camino) De gedachtenis van 
haar naam zij ons tot zegen.

ds. IJjo Akkerman

#MeToo en de Oudheid, 
een actuele kwestie

De afgelopen jaren is het debat over seks en sekse hevig opgelaaid. Aan-
gewakkerd door de #MeToo-beweging liggen ongelijke seksuele ver-
houdingen onder een vergrootglas. Daarnaast strijdt de LHBTI+-ge-

meenschap voor erkenning van diverse vormen van gender en seksualiteit. Hoe 
Grieken en Romeinen aankeken tegen gender, sekse en seksualiteit is in veel op-
zichten anders dan moderne ideeën daarover. Aan welke maatschappelijke ver-
wachtingen moest een man of vrouw in de Oudheid voldoen? Welke vormen 
van gender en seksualiteit waren toelaatbaar en welke niet? Aan de hand van 
antieke bronnen neemt docent en classicus dr. Pieter van den Broek u mee naar 
de Griekse en Romeinse denk- en leefwereld. Sommige aspecten zullen ons be-
kend voorkomen, andere zijn in moderne ogen hoogst problematisch. Kunnen 
wij in ons huidige debat nog iets met de antieke ideeën over gender en seks(e)? 
En: kunnen we kinderen ongedwongen mythes laten lezen, die overlopen van 
seksueel ongelijke verhoudingen?

Woensdag 17 november, 20-22 uur. Maranathakerk. Toegang vijf euro.
Jan Goossensen

Rectificatie 
Begeleiding

Bij de organisten die de violiste 
Hetty Huveneers in de Ma-
ranathakerk hebben begeleid 

(Wijkkrant september), ontbrak he-
laas één naam: Lieuwe de Jong.
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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
Adrie Vrolijk
voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl
Tel. 06 45 47 62 18

Scriba locatieteam a.i.
Erika van Gemerden
scriba@maranathakerkdenhaag.nl

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

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

Penningmeester
Helga Vermaas
penningmeester@
maranathakerkdenhaag.nl

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

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

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

Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00
PGG Maranathakerk 
(kerkrentmeesters, 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
Aaltje Visser
Tel. (070) 323 32 20

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

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

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

Kerkrentmeester
Bouke Posthuma
posthumabh@gmail.com 

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

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

Autodienst
Klaar en Ineke Rog 
Klaar 06 19 07 41 09
Ineke 06 44 24 60 45
Per email: kirog638@gmail.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 

Predikant

Martine Nijveld Bergkerk
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

Maranathakerk: vacature
Crisispastoraat in september: 
ds. IJjo Akkerman, 06 55 79 65 95, 
churcky@wxs.nl.
Crisispastoraat vanaf oktober: 
ds. Folly Hemrica, 06 45 65 40 05, 
artzhemrica@hetnet.nl.

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 
decembernummer 
uiterlijk op 8 november
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

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 november 2021
Doorlopend  Klimaatwake, Catshuis en thuis
Ma 1 16u Alle Zielen, Bethel
Di 2 17u Feestelijke maaltijd, Bethel
Wo 3 14.30u Voordracht ds. Folly Hemrica, Maranathakerk
Wo 3 17u KidsTime-special, Valkennest/Bethel
Do 4 18u Feestelijke vegetarische maaltijd
Vr 5 16u Reünie oud-Bethelgangers
Zo 6 15u Eeuwfeest Bethel, afsluitend feestconcert  
   Amstel Kwartet
Zo 14 15u BethelMuziekMatinee, 
   bluestrio Katvanger
Ma 15 17u Samen eten, Bergkerk
Wo 17 20u Lezing dr. Pieter v.d. Broek, Maranathakerk
Vr 26 14u Boek&Bar, Maranathakerk
Za 27 11u Boek&Bar, Maranathakerk

Vaste activiteiten
Bethel  (zie ook betheldenhaag.nl)
Open huiskamer elke ma 15-17 u en elke do 9.30-11.30 u 
Open kapel elke ma 16-19.30 uur
Avondgebed elke ma 19.30-20.15 u
Maaltijden elke di 17 en 19.30 u, elke 1e en 3e do van de 

maand, 18 u
Bergkerk (zie ook bergkerkdenhaag.org)
Samen eten elke 3e ma van de maand 17.30-18.30 u
Rondje koffie elke do 10.30-11.45 u

Maranathakerk (zie ook maranathakerkdenhaag.nl)
Koffieochtend elke wo 10-12 u
Meditatieworkshop elke vr 20-21u

KidsTime gestart

TeenTime

In de planning staat ook het opnieuw opstarten van de avonden met tieners 
vanaf groep 8 (11/12 jaar) t/m ongeveer 15 jaar. De tieners krijgen hierover zo 
spoedig mogelijk bericht.
Nelleke van Kooij

Woensdag 29 september 
werd het KidsTime-sei-
zoen geopend met een 

gezellige knutselmiddag. We zouden 
het pretparken safarispel doen, maar 
daarvoor waren er te weinig kinderen. 
Maar niet getreurd: een pretpark knut-
selen kan ook zonder spel en dat heb-
ben we gedaan.

De maaltijd bestond uit lekkere 
pizza’s en ijsjes.

Planning KidsTime-middagen:
– Woensdag 13 oktober
– Woensdag 3 november: 
 feest! 100 jaar Bethel
– Zaterdag 20 november
– Woensdag 8 december
– Zaterdag 15 januari
 Woensdag 26 januari

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


