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Wijkkrant Den Haag-West 
Eeuwfeest Bethel
Dat Bethel al honderd jaar een huis in de buurt mag zijn, waar mensen el-

kaar treffen, lief, leed wordt gedeeld, het goede leven in verbondenheid 
in allerlei variaties wordt gevierd (seculier en gelovig), stemt tot dank-

baarheid; dankbaarheid tegenover generaties die met dit huis zijn begonnen, die 
het de tijd door hebben gedragen tot en met allen die het vandaag mogelijk ma-
ken. Daarom vieren we feest.

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang; maar een paar din-
gen zijn al bekend. Het feest begint zaterdag 30 oktober met een buitenspeeldag 
en tuinfeest en avondmaaltijd voor de straat, waarvan de bouw in 1921 voltooid 
werd. We hopen natuurlijk op een stralende dag. Anders wordt het binnen spe-
len en vieren.

Zondags is er om 15.30 uur een viering, samen met dominee Martine Nijveld. 
Daarin willen we het verhaal van Bethel (bijbel, verleden, heden en toekomst) zo 
vieren dat mensen uit de buurt en kerk zich erdoor aangesproken weten.

Hoeveel mensen erbij kunnen zijn is nu nog onzeker. Dat zullen we later be-
kend maken.

Zaterdag 6 november om 15 uur wordt de week afgesloten met een feestcon-
cert van het Amstel Kwartet. 

Meer informatie over de feestweek volgt in een aparte flyer.
Klaas Bruins

Bij ons in de straat

Mooi! Koffie drinken en misschien iets erbij nemen in de open huiska-
mer van Bethel bij ons in de straat. En dan met de andere gasten pra-
ten over bijvoorbeeld de komende jubileumweek van Bethel. Hon-

derd jaar bestaat het buurt-en-kerkhuis. Als het coronavirus het wil, wordt het 
eeuwfeest gevierd van 30 oktober tot en met 6 november. Met iedereen die maar 
zin heeft om mee te doen. Het had zomaar gekund dat er helemaal geen Bethel 
zou zijn, klonk het eerder in de open huiskamer. Architect Berlage, die indertijd 
dat deel van Den Haag ontwierp, had op de plek van Bethel eerst een straat gete-
kend. Iemand moet zich hebben bedacht, want uiteindelijk kwam er een kapel. 
Waar nu nog steeds mensen samenkomen. Maar steeds minder mensen kunnen 
vertellen over de tijd dat ze in Bethel kerkten. En over wat er nog meer over te 
vertellen valt. Over mensen die er zijn gedoopt, getrouwd, er hebben gerouwd 
en afscheid genomen. Mensen op leeftijd kennen zulke verhalen over de geschie-
denis en de betekenis van die plek. Dat worden er steeds minder; zo gaat dat nu 
eenmaal. Misschien is het een idee om de mensen die dat nog kunnen mensen 
zulke verhalen te laten vertellen in de open huiskamer. Aan iedereen die ze wil 
bewaren en zelf doorvertellen. Zodat ze niet verloren gaan. En zou het dan niet 
mooi zijn om dat in elk geval in de jubileumweek te doen? Wie wil?

De huiskamer van Bethel is elke maandag open van 15-17 uur en elke donder-
dag van 9.30 - 11.30 uur.

Jean Quist

‘Bajesdominee’ helpt vier maanden de Maranathakerk
‘Ik kom niet voor de gezelligheid’
Folly Hemrica is tot eind janu-
ari beschikbaar voor crisispas-
toraat in de Maranathakerk. 
Hieronder stelt ze zich voor.

Folly Hemrica uit Den Haag is 
een vrouw die op twee terrei-
nen deskundig is: ze is theoloog 

en beeldend kunstenaar. Als theoloog 
heeft ze ruime ervaring, als gemeente-
predikant in Breukelen en naderhand 
als pastor voor dak- en thuislozen in 
Den Haag en Leiden. Tot voor kort 
coördineerde ze bij Stek, de uitvoe-
ringsorganisatie van de Haagse dia-
conie, vrijwilligers van het ‘maatjes-
project slachtoffers mensenhandel’. 
Verder is ze in de Scheveningse gevan-
genis justitiepastor geweest. ‘Bajesdo-
minee’, zoals ze zelf kortweg zegt.

Bij de Kesslerstichting gaf ze dak-
lozen tekenles. In de penitentiaire 
inrichting van Scheveningen maak-
ten gedetineerden onder haar leiding 
schilderijen. Ze wijst vol trots op het 

project ‘Gouden lijnen’, waarbij gevan-
genen uit hun klaagcultuur kwamen 
en met rode lijnen op lapjes stof aan-
gaven wie in het leven voor hen letter-
lijk van levensbelang was. Het waren 
emotionele middagen. “Die mannen 
hoorden altijd alleen maar waar het 
fout was gegaan.”

Ze zegt: “Ik heb altijd aan de rafel-
rand gewerkt. Bij de kwetsbare mens, 
daar ligt mijn interesse. Als je mensen 

aan de onderkant van de samenleving 
in het licht zet, dan zie je ze groeien 
en veranderen. Ik leerde ook van hen 
trouwens. Het is de wederzijdse kwets-
baarheid die ons verbindt.”

De komende maanden is Folly 
Hemrica één dag per week – “ik ben 
redelijk flexibel” – beschikbaar voor 
crisispastoraat in de vacante Maranat-
hakerk. Ze zal desgewenst ook pasto-
raatsvrijwilligers ondersteunen. Overi-
gens zal ze zich wel aan haar opdracht 
houden. “Als ik bij iemand op bezoek 
ga, kom ik niet voor de gezelligheid.”

Op zondag 10 oktober is Folly 
Hemrica gastvoorganger in de Mara-
nathakerk. En op woensdagmiddag 3 
november komt ze een middag vertel-
len, met beelden, over haar ervaringen 
als ‘pastor van de rafelrand’, en over 
haar werk als beeldend kunstenaar.

Voor contact: ds. Folly Hemrica, 
06 45 65 40 05, 

artzhemrica@hetnet.nl.
Jan Goossensen

Definitief besluit van de kerkenraad 
van de Wijkgemeente Den Haag-West

Bethel in 1950, bron: Haags gemeentearchief

1. Voorgenomen besluit

In de kerkenraadsvergadering van 7 
juni 2021 heeft de kerkenraad zich be-
raden op de toekomst van de wijkge-
meente na de ontstane moeilijkheden 
in de afgelopen jaren.

In vervolg op de gespreksgroepen, dat 
in het vorig najaar zijn gehouden tus-
sen kerkenraadsleden van beide vier-
plekken is een drietal opties ontstaan. 
Die opties werden aangescherpt tot de 
volgende drie opties, die ter discussie 
stonden in de kerkenraadsvergadering 
van 7 juni.2021 over de toekomst van 
de wijkgemeente: 
1. Samen verder als één wijkgemeente
2. Twee zelfstandige wijkgemeenten 

met eigen kerkenraden en kerk-
gebouwen in een licht samenwer-
kingsverband. 

 3. Twee volledig zelfstandige ge-
meenten los van elkaar, zonder ver-
dere samenwerking.

Vrijwel unaniem is na een discussie - 
en vragen ter verduidelijking - gekozen 
voor optie 2.

2. Informeren en horen  
beide wijkgemeentes

Over dit voorgenomen besluit zijn de 
beide delen van de wijkgemeente t.w. 
de Bergkerk op 5 september en Mara-
nathakerk op 12 september gehoord. 
Vanuit beide delen van de gemeente 
zijn globaal o.a. de volgende overwe-
gingen naar voren gekomen:
– Gerichte aandacht voor de jeugd 

wordt van groot belang geacht.
–  Pastorale zorg voor mensen die te-

leurgesteld zijn in het verloop van 
het samenwerkingsproces is van 
belang.

–  Aandacht wordt gevraagd om 
nieuwe mensen uit het ledenbe-

stand of van buiten, bij de gemeen-
te te betrekken.

3  Besluit van de wijkgemeente 
Den Haag West van  
de Protestantse Gemeente 
Den Haag 

Na het horen van de gemeente heeft de 
wijkkerkenraad van de wijkgemeente 
Den Haag West van de Protestantse 
Gemeente Den Haag op 13 september 
2021 het volgende besloten. 

1. De bestaande samenwerking tus-
sen de vierplekken Maranathakerk 
en Bergkerk / Buurt-en kerkhuis 
Bethel waartoe in 2012 besloten 
werd, wordt beëindigd. 

2. De Wijkgemeente Den Haag-
West houdt op te bestaan en zal 
resulteren in twee wijkgemeenten, 
ieder met een eigen kerkenraad, 
ieder een eigen predikant en ieder 
een eigen beleidsmatige en financi-
ele verantwoordelijkheid. 

3. De plaatselijke regeling die in 2016 
is vastgesteld zal vervallen en de 
nieuwe wijkgemeente zullen dan 
ieder een eigen plaatselijke regeling 
opstellen.

4. Dit besluit zal ter goedkeuring wor-
den voorgelegd aan de Algemene 
Kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente in Den Haag en zal ook 
met classispredikant worden ge-
communiceerd. De Algemene Ker-
kenraad zal naar verwacht op 20 
september een besluit nemen.

Tevens is o.a. besloten dat de relatie 
met Buurt en kerkhuis Bethel zoals 
omschreven in de huidige plaatselij-
ke regeling wordt aangepast als zijnde 
voortaan onder medeverantwoorde-
lijkheid van ieder van de beide nieuwe 
wijkgemeenten.

Vacature predikant

Naar aanleiding van het ontstaan van 
een vacature door het vertrek van ds. 
Axel Wicke per 1 juli 2021 is besloten 
dat ds. Martine Nijveld per diezelfde 
datum alleen nog werkzaam zal zijn in 
de Bergkerk. De Maranathakerk heeft 
sinds die datum een vacature, waarin 
zo spoedig mogelijk voorzien zal wor-
den. Vooralsnog zijn tijdelijke voorzie-
ningen getroffen voor met name pas-
torale werkzaamheden.

Financiën
Er zijn geen wezenlijke zaken die ge-
regeld hoeven te worden op financieel 
gebied, omdat er reeds volledig onaf-
hankelijke boekhoudingen en jaarre-
keningen worden bijgehouden. 

4 Vervolg-
besluitvormingsproces

De nieuwe situatie stelt de beide ge-
meenten in staat om alle energie te 
steken in de opbouw van de gemeen-
te van Christus in de wijken waar ze 
actief zijn. 

Dit besluit zal na de vergadering 
van de Algemene Kerkenraad aan bei-
de wijkgemeenten worden gecommu-
niceerd onder regie van de aftredende 
wijkkerkenraad Den Haag-West. De 
voorzitters zullen hun functies in een 
kerkdienst t.z.t symbolisch overdra-
gen aan de nieuwe voorzitters van de 
wijkkerkenraden. 

Mocht U n.a.v. dit besluit behoefte 
hebben aan een gesprek hierover - pas-
toraal, of anderszins - dan is Jan Eer-
beek de komende weken goed telefo-
nisch bereikbaar 06 51 36 27 83.

Namens de kerkenraad 
Wijkgemeente Den Haag-West
Jan Eerbeek, Aaltje Visser, Adrie Vro-
lijk en Rein Willems
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Eenzaamheid
Het is niet goed dat de mens alleen is. 
Daarom formeerde God de medemens, mensen met wie we 

relaties, gezinnen en gemeenschappen kunnen vormen.
Maar in het rijke Westen, met een doorgeschoten individu-

alisering, lijden we aan sociale verarming. Gemeenschappen 
zijn zwakker, er zijn meer gebroken en minder hechte gezinnen; 
steeds meer mensen wonen alleen. In het Valkenboskwartier en 
de Heesterbuurt, de wijken rond Bethel, is dat maar liefst 55 
procent van de bewoners. We zijn steeds meer op onszelf aan-
gewezen.

Een logisch gevolg is een toegenomen eenzaamheid. Niet 
voor niets staat elk jaar eind september dit probleem in de 
Week tegen de eenzaamheid op de maatschappelijke agenda. 
En gelukkig gebeurt er ook veel dat helpt tegen eenzaamheid, 
ook bij Bethel. Mensen beleven bij ons warmte, gezelligheid, 
genegenheid. Maar er is tussen mensen ook regelmatig wrij-
ving. Contacten blijven vaak oppervlakkig. Er is veel sociaal on-
vermogen. Dat zie ik ook buiten Bethel, ook in kerken.

Eén van de oorzaken van gebrek aan goede contacten die 
ik vaak waarneem, is dat mensen te weinig of niet goed kun-
nen luisteren. Luisteren doe je onder meer door actief vragen 
te stellen vanuit een oprechte interesse in de ander, ook als die 
anders is; door niet meteen als je iets hoort het gesprek weer 
over te nemen, maar de ander stimuleert meer te vertellen. 
Voor goede contacten is wederkerigheid en een balans tussen 
aandacht geven en aandacht ontvangen nodig. Als je de ander 
alleen maar gebruikt voor je eigen behoefte aan aandacht, zon-
der aandacht voor de ander, maak je eigenlijk geen contact. Als 
we lijden aan eenzaamheid en een aandachtstekort is het vaak 
moeilijk om ons te beperken als we iemand ontmoeten die aan-
dacht geeft.

We leven in een cultuur waarin we heel erg gericht zijn op 
onze behoeften. Als we de ander enkel gebruiken om onze be-
hoefte te bevredigen, wordt de ander een ding, een object, en 
dat leidt niet tot goed contact. Sommige mensen praten zoveel 
over hetzelfde, omdat ze daar zo op gefixeerd zijn (hobby, rei-
zen, films), dat de ander daar al gauw niet meer naar wenst te 
luisteren. Alleen het uitwisselen van oppervlakkigheden leidt 
niet tot betekenisvolle contacten. Het is mooi dat we als kerk 
en buurt-en-kerkhuizen in allerlei kleinere verbanden met elkaar 
oefenen in het luisteren naar elkaar en activiteiten organiseren 
waarin mensen op een minder oppervlakkige manier met elkaar 
in leren omgaan, waardoor iedereen zich veel meer gehoord, 
gezien en gekend weet. Zulke oefenplaatsen zijn in onze Wes-
terse samenleving hard nodig, om eenzaamheid te bestrijden 
en te voorkomen. Wij doen het, omdat we al van in de beginne 
weten, dat het niet goed is dat de mens alleen is en God de me-
demens niet voor niets heeft geschapen.  

Klaas Bruins

Klagen mag

Over de klaagliederen ging het eerder dit jaar. Die staan in een oudtesta-
mentisch boek dat wordt toegeschreven aan de profeet Jeremia, legde 
Axel Wicke de maandagavondgroep uit, die toen op last van het co-

ronavirus via een camera en een computerscherm bijeen kwam. Het gaat over de 
Babyloniërs die tekeer gaan in Jerusalem en zo het einde inluiden voor het volk 
van Israël.

Klagen: er mag dan een heel Bijbelboek aan zijn gewijd; maar eigenlijk hoort 
het niet, concludeerde Axel nogal eens na pastorale gesprekken met zeventig- en 
tachtigplussers. Want niet zelden hoorde hij op zijn vraag naar hun welbevinden 
“Het gaat wel, ik mag niet klagen”. “Waarop dan mijn standaard antwoord is: 
weet u wel dat er in het Oude Testament een heel boek staat dat Klaagliederen 
heet? Dat mag dus heus wel.”

Zo kwam het gesprek op theoloog Kees Waaijman die een boekje vulde met 
meditaties bij klaagzangen. Hij brengt de verwoesting naar het heden en naar 
wat wij meemaken, klonk het die maandagavond. Voor wie er even met aan-
dacht bij stilstaat is er niet zoveel verschil. Toen en nu: vergelijkbare narigheid. 
En net als met de klaagliederen: het gaat over anderen. Al is dat voor wie er nòg 
wat langer bij stilstaat maar relatief. Want zit er nu veel verschil tussen een huis 
dat fysiek is verwoest en een huis dat door instanties wordt afgepakt, gaf een van 
de maandagavonders in overweging.

Auschwitz-overlever Elie Wiesel klaagde vragend: “Waarom de onschuldi-
gen, waarom de rechtvaardigen, waarom de nederigen? Ik vraag u niet, God, mij 
al uw bedoelingen te onthullen. Ik vraag u niet al uw geheimen prijs te geven. 
Maar verklaar me er één. Slechts één.”

Vragen helpt leed te verwerken, leerden de maandagavonders. Echt vragen stel-
len betekent geen genoegen nemen met wat er gebeurt. Je niet neerleggen bij wat 
je overkomt; opstandig zijn. En lijkt het woord niet heel veel op ‘opstaan’ en ‘op-
standing’? Vragen vanuit de ongerijmdheid van het leven, vanuit opstandigheid. 
Het is niet fraai, niet gepolijst en het lijkt niet vroom. Maar het is wel echt. En: 
klagen kan de meest intensieve vorm van gedenken zijn.
Jean Quist

De vele gezichten van 
Maria Magdalena

Rondje 
koffie

Elke donderdagmorgen kunt u 
binnenlopen in de Bergkerk 
voor een kopje koffie, ontmoe-

ting, gezelligheid, een goed gesprek. 
Wij zijn blij dat er na de laatste lock-
down, waarin we alle activiteiten heb-
ben moeten stilleggen, weer ruimte is 
om met iets te kunnen starten.

Er zijn meerdere mensen bereid 
gevonden om gastvrouw/gastheer te 
worden bij deze inloop. Samen met 
onze koster Leonore verwelkomen zij 
u graag. Natuurlijk houden we ons bij 
alles aan de nog geldende coronaricht-
lijnen. U hoeft zich voor deze inloop 
niet op te geven; wel vragen we u uw 
naam op de presentielijst te schrijven.

Tijd vanaf 10.30 tot 11.45 uur. Tot 
ziens!

Aaltje Visser

Maaltijden 
in Bethel

Inmiddels worden de maaltijden 
bij Bethel weer volop bezocht. Het is 
mooi om te merken hoe blij mensen 
zijn, dat dit weer is begonnen.

Op de dinsdagavond eten we van-
wege de coronarichtlijnen in twee 
groepen: om 17 uur en om 19.30 uur, 
op de eerste en derde donderdag van 
de maand in één groep om 18 uur.

Op dinsdag kan er zowel vegeta-
risch als vlees gegeten worden, op don-
derdag uitsluitend vegetarisch.

Opgeven kan via(070) 318 16 5 of
maaltijden@betheldenhaag.nl. 

Klaas Bruins

Herfstvakantie  
ds. Martine 
Nijveld
Van 8 tot 17 oktober heeft ds. Martine 
Nijveld herfstvakantie. Via Wijkgroet, 
voicemail en dergelijke kunt u te zijner 
tijd horen of lezen hoe de vervanging 
in deze week geregeld is.

De wereld 
van God

Naar aanleiding van het thema 
'Uw koninkrijk kome' van de 
startzondag hebben we het 

in de kindernevendienst met elkaar 
gehad over de wereld van God: hoe 
zou die er uit zien? Dat hebben de kin-
deren vervolgens verbeeld in een groot 
gezamenlijk kunstwerk met tekenin-
gen, teksten en collages.

Karen van Drongelen

Concert orgelstukken 
jonge componisten

Zes studenten van het Koninklijk Conservatorium hebben in het kader 
van hun studie een stuk voor orgel gecomponeerd. De organist van de 
Maranathakerk, Bert van Stam, voert de werken uit tijdens een concert 

op vrijdagmiddag 1 oktober.
De compositieafdeling van het Haagse conservatorium heeft een goede re-

putatie. De studenten komen uit alle delen van de wereld. Wat voor de meesten 
van hen nieuw is, is schrijven voor kerkorgel. Welke bijzondere klanken kun je 
allemaal uit zo’n machine halen? Uit het contact dat was gegroeid tussen docent 
Guus Janssen en Bert van Stam, die zelf ook componeert, groeide het idee van 
het samenwerkingsproject. Wat de jonge componisten op papier hebben gezet, 
zal onder de handen en voeten van de kerkmusicus van de Maranathakerk tij-
dens een publieke uitvoering tot klinken worden gebracht.

Vrijdag 1 oktober, Maranathakerk. Inloop vanaf 15 uur. Toegang gratis.
Jan Goossensen

In het Museum Catharijneconvent 
in Utrecht is een boeiende expo-
sitie te zien over Maria Magda-

lena. Maria Magdalena is één van 
de belangrijkste en één van de meest 
mysterieuze vrouwen uit het Nieuwe 
Testament. Dat heeft ruimte geboden 
voor een zeer rijke en gevarieerde ver-
beelding.

Dat heeft alles te maken met het 
feit dat we eigenlijk heel weinig over 
haar weten, maar dat zij tegelijk aan-
wezig was op de sleutelmomenten 
in het Evangelie: bij het kruis, bij de 
graflegging en bij het lege graf. De op-
gestane Christus verscheen aan haar 
als eerste en zij kreeg de opdracht de 
opstanding te verkondigen aan de 
leerlingen. Zo werd zij beschreven 
als een trouw volgeling en als de eer-
ste apostel. Daarnaast wordt zij in de 
Evangeliën getekend als een vrouw bij 
wie zeven demonen worden uitgedre-
ven door Jezus en wordt zij in de tra-
ditie van de kerk ook als een bekeerde 
zondares beschreven. Ook zou zij van 
rijke afkomst zijn geweest. Dat alles 
heeft de verbeelding van vele kunste-
naars geprikkeld en geleid tot vele en 

prachtige kunstwerken, waarin Ma-
ria Magdalena zeer divers wordt af-
gebeeld. De tentoonstelling is zeer de 
moeite waard.    

De expositie is te zien tot 9 janu-
ari 2022, openingstijden ma t/m vrij 
10.00-17.00, za en zo 11.00-17.00. Tic-
kets reserveren via 
www.catharijneconvent.nl

Olivier Elseman

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

Getekend portret hoofdprijs loterij

Vanaf eind september tot eind november zijn in de Maranathakerk loten 
te koop voor de loterij van de jaarlijkse bazaar. Hoofdprijs is dit jaar een 
getekend portret van de winnaar in kleur, vervaardigd door gemeentelid 

Hetty Huveneers. Andere prijzen zijn waardebonnen van goede en bekende res-
taurants in de buurt, en flessen wijn. De loten kosten twee euro per stuk. Ze zijn 
vanaf heden elke zondag na de kerkdienst te koop. De trekking is op 27 november.

Jan Goossensen
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Erediensten oktober 2021
Datum Bergkerk 10.00 uur

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

03 oktober
19e na Pinksteren

Ds. Olivier Elseman Ds. Robert Jan Bakker,
Amsterdam

10 oktober
20e na Pinksteren

Ds. Rob van Essen,
Delft

Ds. Folly Hemrica

17 oktober
21e na Pinksteren

Ds. Leo de Leeuw Ds. Rob van Essen,
Delft

24 oktober
22e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld
Heilig Avondmaal

Ds. David Schiethart

31 oktober
23e na Pinksteren

Ds. Fokke Fennema
Hervormingsdag

Ds. Erika van Gemerden

07 november
24e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld
Gemeentezondag

Ds. Leo de Leeuw

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 oktober 2021
  Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
03 oktober Oecumenisch Maleachi 2: 10-16 Hebreeën 3: 1-6 Marcus 10: 1-16
   Alternatief Exodus 34: 4-9 Romeinen 7: 1-6 Johannes 8: 1-11
10 oktober Oecumenisch Deuteronomium 15: 1-11 Hebreeën 3: 7-14 Marcus 10: 17-31
 Alternatief Exodus 13: 17-22 Efeziërs 5: 15-21  Johannes 8: 12-20
17 oktober Oecumenisch Jesaja 29: 18-24 Hebreeën 4: 12-16 Marcus 10: 32-45
    Alternatief Exodus 6: 2-8 2 Johannes: 1-13 Johannes 8: 21-36
24 oktober Oecumenisch Jesaja 59: 9-19 Hebreeën 6: 9-12 Marcus 10: 46-52
    Alternatief Jeremia 28: 1-17 1 Johannes 5: 10-21 Johannes 8: 37-47
31 oktober Oecumenisch Job 19: 23-27a Hebreeën 7: 23-28 Marcus 12: 18-27
   Alternatief Jesaja 30: 19-21, 26 Efeziërs 5: 6-14 Johannes 9: 1-41

Rond de diensten  
in de Bergkerk
Herfstzondagen
Jan de Jongh, die diverse inspirerende boeken schreef over liturgie, schreef o.a. 
een ‘gebed in de herfst’:

Bij het kouder worden
en het zwakke licht,
bidden wij:
dat wij warmte geven en warmte ontvangen,
dat het ons nooit zal ontbreken:
het licht van vriendschap en liefde,
waarmee we elkaar behoeden.

Hoe vieren we op dit moment?
Op moment van schrijven werken we in de Bergkerk (noodgedwongen) nog 
steeds met een maximum aantal kerkgangers. Mochten er veranderingen/ver-
ruimingen zijn, dan hoort u dat natuurlijk, bijvoorbeeld via de wekelijkse Wijk-
groet. Dit betekent dat ook de uitzendingen van de kerkdiensten via livestream 
en kerkomroep onze volle aandacht houden. Opdat we samen gemeente kunnen 
zijn: mensen in de kerk en thuis of onderweg, dichtbij en ver.

Zondag 24 oktober - Viering van de maaltijd
Op zondag 24 oktober vieren we een dienst van Schrift én Tafel. In september 
hoopt de cantorij weer op te starten, en zo hopen we op deze zondag samen te 
kunnen vieren met een kleine of grotere cantorij.

In deze dienst lezen we Marcus 10:46-52, het verhaal van Bartimeüs. De au-
teur van het Marcusevangelie spant zich continu in om zijn lezers in de gewenste 
richting mee te krijgen: achter Jezus aan. De leerlingen van Jezus blijken hard-
leers te zijn. Zij lijken Jezus en zijn weg van dienen niet te (willen) begrijpen. Te-
genover hen staan eenlingen zoals Bartimeüs, bij wie de ogen open gaan en die 
gaat zien waar het in het leven werkelijk om draait.

Zondag 31 oktober - Een honderdjarige
Bethel wordt 100 en dat wordt eind oktober gevierd. Ook op zondagmiddag 31 
oktober. U leest er meer over in de stukjes, die collega Klaas Bruins over dit heu-
gelijke feit schrijft in deze Wijkkrant.

ds. Martine Nijveld

Wij gedenken
Dorothea (Dora) Jager - de Groot  
(24 maart 1920 - 18 augustus 2021)

Op woensdag 25 augustus namen we in de aula van begraafplaats Nieuw Eyken-
duynen afscheid van Dora Jager-de Groot. Dora mocht 101 jaar worden.

We luisterden naar liederen, die Dora voor dit moment had uitgezocht, lie-
deren vol vertrouwen. En we hoorden psalm 23, ‘De Heer is mijn Herder’. De 
liederen en de psalm pasten bij Dora’s positieve levensinstelling. Ze klaagde niet, 
genoot van wat kon, van kleine dingen, van buiten zijn en bloemen, van kinderen 
en (achter-)kleinkinderen, van zon en gezelligheid, van de zorg van de mensen 
om haar heen. Het leven ervaarde ze als een geschenk, ook in de zin van dat je 
het neemt zoals het komt.

Dora kwam trouw in de kerk, de laatste jaren met de wijkbus. Geloven hoor-
de bij haar leven: bidden, danken, de feestdagen vieren, zingen. Ze zong in het 
Regentessekerkkoor, dat bleef bestaan ook na sluiting van de kerk. Zingen op 
zondag, een reisje met een optreden, goede herinneringen! Ze liep altijd te zin-
gen, als jong meisje al, tót twee/drie jaar geleden.

In de dienst klonk haar levensverhaal: haar huwelijk met Wim Jager, die al 
in 1981 overleed, over de vele mooie momenten, over de steun die zij gaf en die je 
haar mocht geven, over haar levenskracht en sterke wil. Ze was altijd bezig, actief, 
in huis alles keurig op orde, koken en bakken, bezoek ontvangen. Tot op hoge 
leeftijd kon ze haar leven zelfstandig leven.

Boven de kaart stonden de beginwoorden uit psalm 23. ‘De Heer is mijn 
Herder. Mij ontbreekt niets’. Die woorden staan ook op haar graf. Als woorden 
van een intens vertrouwen: het is goed zo. Dorothea betekent geschenk, gods-
geschenk. In dankbaarheid hebben we haar toevertrouwd aan de Eeuwige. We 
wensen haar familie vrede en alle goeds.

ds. Martine Nijveld

Bazaar gaat door, 
mits ‘corona’ meezit

Na onderbreking van een jaar wordt de bazaar van de Maranathakerk 
dit jaar in drieën gesplitst. Op het programma staat nu een kleding- en 
schilderijenbeurs op zaterdag 9 oktober. Er is een boekenmarkt (Boek 

& Bar) op vrijdag 26 en zaterdag 27 november. Volgend voorjaar volgt nog een 
snuffelmarkt met kunst en brocante.

Of de bazaar-in-drieën daadwerkelijk kan doorgaan, en onder welke voor-
waarden, hangt uiteraard af van de coronamatregelen. De actuele ontwikkelin-
gen staan op de website maranathakerkdenhaag.nl.

Jan Goossensen

Open Kapel met 
avondgebed in Bethel
Elke maandag van 16.00 tot 21.00 uur

We laten de Geest in de Bethel weer waaien! Wij doen de deuren van 
buurt-en-kerkhuis Bethel in de Thomas Schwenckestraat 30 weer 
open op maandagmiddag en -avond. Vanaf 16.00 uur ben je van 

harte welkom voor een moment voor jezelf, bij zachte muziek, een kaarsje, een 
intentie of voor een gesprekje bij een kopje koffie of thee. Om 19.30 uur is er een 
gezamenlijk avondgebed met elementen van Taizé. Vooralsnog draaien we lie-
deren op CD, waarbij we ingetogen, zachtjes, kunnen meeneuriën en -zingen of 
gewoon luisteren naar ons hart en de omgeving. We beëindigen de avond met 
een moment van uitwisseling.

Voor Open Kapel in de middag van 16.00 tot 19.00 uur is geen opgave nodig. 
Geef je wel voor het avondgebed op, bij mij, zie hieronder gegevens. We gaan 
momenteel uit van een aantal van zo’n vijftien deelnemers, zodat iedereen ruim-
te om zich heen heeft om bij zichzelf en de Eeuwige te vertoeven. 

Na opgave ontvang je het gebedsprogramma voor die avond en nog wat aan-
wijzingen. Je kunt je ook opgeven voor plaatsen op de verzendlijst.

Mailcontact: jokeadriana@outlook.com. Schroom niet om te mailen, 
sms’en of appen (06 20 41 77 66) met vragen of opgave. Je kunt ons ook volgen 
en reageren via Twitter @taize070 en Instagram @taizebethel. Tot zover voor 
nu, blijf gezond, gezegend en gezellig, mede namens de organisatoren (Klaas, 
Marian, Margriet en Pieter). We horen graag van je en zien je hopelijk binnen-
kort.

Joke Kievit, coördinator Bethel Taizé

BethelMuziekMatinee: 
Concert & Contact

Zondag 17 oktober om 15 uur: Musica Lingua Nostra

Dit gezelschap brengt bijzondere religieuze muziek met zang, fluitspel, 
piano en orgel ten gehore: solo’s, duetten en terzetten van componisten 
uit diverse tijden, die in de kapel van Bethel goed tot hun recht komen 

en een bijzondere schoonheid hebben. Vanaf half 3 is er koffie of thee; na afloop 
een drankje.

Kosten: vrijwillige bijdrage. Reserveren via bmm@betheldenhaag.nl of 
(070) 318 16 56.

Klaas Bruins

Martijn Breeman
zingt Haagse 
smartlappen

Martijn Breeman, Haags 
trou badour en bekend van 
zijn spitsvondige en vaak 

ontroerende gedichtjes in Kerk in 
Den Haag, komt op woendagochtend 
6 oktober, van 10 tot 12 uur, op bezoek 
in de Maranathakerk. Hij vertelt ver-
halen en zingt met gitaarbegeleiding 
zijn Haagse smartlappen.

Jan Goossensen
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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 
novembernummer 
uiterlijk op 11 oktober
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 oktober 2021
Vr 1 15u Concert orgelstukken jonge componisten, 

Maranathakerk
wo  6 10u Muzikale buurtkoffie met troubadour Martijn 

Breeman. Maranathakerk.
Za 9 ntb Kleding- en schilderijenbeurs, Maranathakerk
Zo 17 15u BethelMuziekMatinee, Musica Lingue Nostra
Zo 24 17u Chavanonkoor, Maranathakerk
Wo 27 20u Koloniaal verleden ligt op straat, Maranathakerk
Za 30 10u Eeuwfeest Bethel, buitenspeeldag, tuinfeest en 

avondmaaltijd
Zo 31 15u Eeuwfeest Bethel, viering in Bethelkapel

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)
Rondje koffie elke do 10.30-11.45 u
Samen eten elke 3e maandag van de maand

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

Repair- en 
upcyclecafé

We kunnen geld en afval 
besparen als we spullen 
een tweede leven kun-

nen geven, door het te herstellen of 
er iets nieuws van te maken. We zoe-
ken mannen en vrouwen die het leuk 
vinden om mee te doen met (het op-
zetten van) een repair- en upcyclecafé 
bij Bethel. Ben je handig, handvaardig 
en/of creatief en lijkt je dit leuk en zin-
vol, meld je dan bij mij, 06 38 95 16 38 
of kbruins@stekdenhaag.nl. 

Klaas Bruins

Koloniaal verleden ligt op straat

Wie door Den Haag loopt, kan niet om Nederlands verleden heen. 
Straatnamen en objecten herinneren aan de tijd van de Republiek, 
toen economische expansie en kolonialisme vanzelfsprekende fac-

toren waren. Maar hoe kijken we nu tegen die historie aan, en vooral Hage-
naars-van-kleur? Stadsgids historicus Robert van Venetië geeft met beelden een 
presentatie van plekken in de stad, waar discussie over mogelijk is. Hij is verbon-
den aan de Houtrustkerk.

Woensdag 27 oktober, 20-22 uur, toegang 5 euro. Maranathakerk.
Jan Goossensen

Chavanonkoor brengt  
‘muzikaal menu’

Het Chavanonkoor onder leiding van Peter van der Leeuw geeft zondag 
24 oktober een concert. Het thema van het concert is ‘Muzikaal Menu, 
vijf eeuwen koormuziek over (geestelijke) honger, trek en dorst’. Er wor-

den werken van gevarieerde componisten uit alle stijlperioden uitgevoerd, vanaf 
de zestiende tot de twintigste eeuw.

Zondag 24 oktober, 17-18 uur, Maranathakerk. Toegang gratis, collecte bij 
de uitgang.

Jan Goossensen

Open huis, open kapel en 
avondgebed

Zin om buiten de deur anderen te ontmoeten? Of behoefte aan een mo-
ment en plaats van stilte, aandacht en gebed? Dat is allemaal te vinden 
op maandagmiddagen in 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 ka-
pel 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 gezamen-
lijk avondgebed, met elementen van Taizé: stilte, meditatie, meditatieve liederen.

Na afloop is er ook gelegenheid om anderen te ontmoeten. 
Klaas Bruins


