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Een nieuw blaadje van de kerk 
Na een onderbreking van zeseneenhalf jaar zijn de Berichten 
terug, het maandelijkse mededelingenblad van de 
Maranathakerk. Maar wel een Berichten-nieuwe stijl. Compacter 
vooral. Niet alles wat van belang is, hoeft meer te worden 
gedrukt. De gemeentemail is gekomen, en de nieuwsbrief. En er 
is de website, die continu wordt geactualiseerd. Dit bescheiden 
nieuwe blaadje wil daarop een aanvulling zijn. 
Jan Goossensen, redacteur. publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl 

 
 

Lieve gemeente, 
Voor u allemaal een vredig en geduldig nieuw jaar gewenst. Het 
wordt een jaar met vele uitdagingen. Niet alleen omdat u een 
nieuwe dominee gaat beroepen, maar ook omdat we in 
ongewone tijden leven. Corona is een soort centrifuge, die ons 
zo ver mogelijk van elkaar slingert. En dat terwijl we als 
gemeente niets liever willen dan ons met elkaar verbinden. Dat 
vraagt doorzettingsvermogen en creativiteit. Beide zijn gelukkig 
volop aanwezig in de gemeente, dus ik heb goede hoop dat het 
ons lukt om elkaar vast te houden en elkaar te dragen waar 
nodig.  
We moeten elkaar deze maanden maar helpen om geduld te 
hebben, om te wachten op andere tijden. Daarom voor u dit 
prachtige gedicht van Rilke. 
Ik wens u alle goeds! 
Ds. Folly Hemrica 

 
Over het geduld 
Men moet de dingen                                                                                                                                                    
de eigen stille                                                                                                                                                        
ongestoorde ontwikkeling laten                                                                                                                                   
die diep van binnen komt.                                                                                                                                                       
Die door niets gedwongen of versneld                                                                                                                          
kan worden.                                                                                                                                                            
Alles in het leven is groeien                                                                                                                                                
en vormt zich,                                                                                                                                                                
rijpt zoals de boom,                                                                                                                                
die zijn sapstroom niet stuwt                                                                                                                                        
en rustig in de lentestormen staat,                                                                                                                      
zonder de angst dat er straks geen zomer zal komen.                                                                                              
Die zomer komt toch!                                                                                                                                                      
Maar slechts voor de geduldigen                                                                                                                                    
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt,                                                                                              
zorgeloos,                                                                                                                                                                                          
stil en weids.                                                                                                                                                              
Men moet geduld hebben                                                                                                                                              
met onopgeloste zaken in het hart                                                                                                                                    
en proberen de vragen zelf te koesteren                                                                                                                        
als gesloten kamers                                                                                                                                                                     
en als boeken                                                                                                                                                                
die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.                                                                                                         
Het komt erop aan alles te leven.                                                                                                                              
Als je de vragen leeft,                                                                                                                                                 
leef je misschien langzaam maar zeker,                                                                                                        
zonder het te merken,                                                                                                                                                 
op een goede dag het antwoord in. 
 
 

Uit de kerkenraad 
In de kerkenraadsvergadering van 16 december heeft de 
beroeping van de nieuwe predikant centraal gestaan. Met het 
oog hierop heeft de vergadering – naast de benodigde 
documenten als advertentietekst en bijbehorend profiel van de 

Maranathakerk – de samenstelling van de beroepingscommissie 
vastgesteld. Deze zal bestaan uit Marleen van Loenen, Erica 
van Dam, Govert Lakerveld, Helga Vermaas, Nico Tetteroo 
(namens de algemene kerkenraad van de PGG) en Margreet de 
Pous, contactpersoon vanuit de kerkenraad. 
De algemene kerkenraad PGG heeft op 20 december hartelijk 
ingestemd met het starten van een beroepingstraject in de 
Maranathakerk voor een 0.5 fte predikant. 
De kerkenraad kan het beroepingstraject nu verder 
voorbereiden. Dat zal enige tijd vergen. 
De kerkenraad heeft verder nog gesproken over de mogelijke 
aanschaf van een goed videosysteem om uitzendingen van de 
vieringen op een kwaliteit vereist niveau te kunnen verzorgen. 
 
 

Even voorstellen: Mariëtte Storm 

‘Ik voel me hier steeds meer thuis’ 
 

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben 
voor de Maranathakerk. 
 

Mariëtte Storm: ‘Ik ben 
altijd benieuwd wat ik 
op zondag te horen 
krijg. En, sterker nog, 
wat ik daarmee in de 
komende week kan 
doen. Verder is het 
meegenomen als ik bij 
de koffie leuke mensen 
leer kennen. 
Ik ben al lang lid, maar 
een hele tijd is het er 

niet van gekomen om met regelmaat naar de kerk te gaan. 
Sinds een jaar probeer ik vaker te komen.  
Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam en ben in Monster gaan 
wonen, een nogal zwaar dorp. Daarom ben ik verschillende 
kerken in de omgeving gaan bezoeken. Toen ik in de 
Maranathakerk kwam, wist ik: dit is het voor mij. Deze kerk 
maakt deel uit van de maatschappij. ‘Nu begint uw dienst in de 
wereld’, zei mijn Amsterdamse dominee altijd aan het eind. 
Zoiets proef ik hier ook. 
En die prachtige muziek hier, zoals vanochtend een sonate voor 
cello en klavecimbel, daar geniet ik ook van. Soms neem ik een 
vriendin mee. Ja, ik begin me hier steeds meer thuis te voelen.’ 
 
 

Na de loterij: een hoofdprijs in wording 

‘Ieder gezicht is weer anders’ 
 

 
 
De hoofdprijs van de loterij was een getekend portret. 
Cécile de Munnik (op de foto links) is de gelukkige. Hetty 
Huveneers gaat aan de slag. 

 
De najaarsloterij van de Maranathakerk is succesvol verlopen. 
Alle duizend loten zijn verkocht. De opbrengst bedroeg, na aftrek 
van kosten,  € 1.773,48. 



 

Kerkdiensten januari 2022 
Alle diensten beginnen om 10.30 uur 
 

Zondag 2 januari ds. IJjo Akkerman 
Zondag 9 januari ds. Robert Jan Bakker 
Zondag 16 januari OBD-dienst vanuit de Houtrustkerk 
Zondag 23 januari Mark van der Laan 
Zondag 30 januari ds. Erika van Gemerden 
 

Zolang de strenge lockdown van kracht is, worden de 
kerkdiensten uitsluitend online uitgezonden. Gemakkelijke 
toegang tot Kerkomroep (audio) of beelduitzending: via de 
website maranathakerkdenhaag.nl. Op de site wordt elke 
zondag ook de Orde van Dienst gepubliceerd. 
 
Voor wie geen mogelijkheid heeft om via internet de kerkdienst 
te volgen, of wie om persoonlijke redenen de dienst in de kerk 
wenst bij te wonen, is uiteraard van harte welkom. 
 

 
De hoofdprijs is gegaan naar Cécile de Munnik. Zij krijgt een  
getekend portret, dat vervaardigd wordt door Hetty Huveneers. 
Het portret wordt gemaakt aan de hand van foto’s, gemaakt door 
Ulco Klos. 
Hetty Huveneers verheugt zich op deze klus. Ze had met 
genoegen aangeboden de hoofdprijs van dit jaarlijkse 
evenement voor haar rekening te nemen. Al meer dan tien jaar 
maakt ze portretten. En nog veel langer, ‘misschien wel dertig 
jaar’, tekent en schildert ze. ‘Het geeft me veel voldoening’, zegt 
ze. Vooral sinds ze is gestopt met viool spelen, is schilderen een 
geliefde bezigheid geworden. 
Ze werkt het liefste van foto’s, omdat ze haar model dan continu 
binnen handbereik heeft, en ook kan pauzeren wanneer dat zo 
uitkomt. 
Over haar werkwijze zegt ze: ‘Ik begin altijd met de ogen. 
Daarna volgt de rest van het gezicht, mond, neus en 
wenkbrauwen. Soms heb ik geluk en vlot het werk snel. Andere 
keren zit ik eindeloos te veranderen en te poetsen. Ik werk met 
pastelkrijt en potlood.’ 
Wat het moeilijkste onderdeel van een gezicht is? Op deze 
vraag volgt een diepe zucht. ‘Dat kan ik niet zeggen. Dat heeft 
met zoveel dingen te maken. Ieder gezicht is weer anders.’ 
 
 

Schrijven voor het klimaat 

 

Sinds een klein jaar schrijven tachtig Nederlanders aan leden 
van de Tweede Kamer. Ze willen meer aandacht voor het 
klimaat. Het is een particulier initiatief dat nog klein is. En er zijn 
meer parlementariërs dan tachtig, dus het mag best groter 
worden. 
Als ouders en grootouders maken we ons in toenemende mate 
zorgen of onze (klein)kinderen over 50 of 60 jaar nog wel in de 
Randstad kunnen wonen, of dat dan de Randstad langzaam 
ontruimd zal worden omdat er door de zeespiegelstijging geen 
houden meer aan is. Eigenlijk gaat het natuurlijk niet alleen om 
de Randstad, maar moeten we het veel mondialer beschouwen. 
Vele mensen en volken zullen noodgedwongen moeten gaan 
bewegen, is de verwachting, als we het nu niet goed aanpakken. 
Daarom moet er nu iets gebeuren. Naast de vele andere acties 
vanuit de samenleving en naast het veranderen van de eigen 
leefstijl is zo’n schrijfactie om parlementariërs aan te sporen, een 
goede en goed uit te voeren mogelijkheid. 
Als werkgroep Groene Kerk vragen we u om mee te schrijven. 
Het gaat om één brief per week. Als u mee doet, krijgt u elke 
week via de e-mail een voorbeeldbrief (die u kunt aanpassen 
met een persoonlijke noot) en een rooster waarop u kunt zien 
naar welke parlementariër u de brief moet sturen. De eerste keer 
is het even zoeken en proberen, daarna kost het elke week 10 à 
15 minuten. Geregeld wordt hier door een parlementariër op 
gereageerd.  
Opgeven kan via de website: www.warme-groet.org, ‘meld je 
aan’. U krijgt na enkele dagen van Sam Schwencke nadere 
informatie.  
Namens werkgroep Groene Kerk, Govert Lakerveld en Jan Kouwenberg. 
 

De geboorte van een idee 

 

Het idee was in de kerkenraad 
spontaan ontstaan. Een kerstkaart 
voor alle gemeenteleden. Liefst 
met een klein, aardig presentje 
erbij. En er is haast bij, want de 
kaarten moeten worden bezorgd 
samen met de nieuwe kerkbladen.  
Dan ontstaat er een wondertje, 
beter gezegd een gelukkige 
combinatie van creativiteit, toeval 
en even doorzetten. Interim-
predikant Folly Hemrica heeft net 

een maand eerder op een woensdagmiddag een presentatie 
gegeven van haar eerdere werk als ‘bajesdominee’. En dat 
behelsde onder andere een kunstproject. Gedetineerden hadden 
fraaie zeefdrukken gemaakt die zich goed leenden voor 
reproductie. 
Er wordt snel besloten: één van de gemaakte doeken wordt de 
kerstkaart. ‘Nachtbloemen’ is de titel. Een woord dat zich prima 
laat verbinden met schoonheid en vitaliteit, begrippen die ook bij 
de kerk passen. 
Dankzij internet komt een bedrijf in Heerenveen in zicht, dat het 
presentje levert: zakjes bloemenzaad. Geen nachtbloemen maar 
zomerbloemen. Gemakkelijk te zaaien, desnoods in een 
wegberm of op een leeg stukje land. 
En de kosten vallen ook mee. De stichting Steunfonds 
Maranathakerk neemt de kosten, enkele honderden euro’s, voor 
haar rekening. Zo wordt praktisch binnen één week een 
spontaan idee omgezet in een hopelijk gewaardeerd gebaar. 
 
 

 

Colofon 
 
Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraaat 156, 
2517 HB Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
 
Predikant 
Folly Hemrica, tel. 06 45 65 40 05. E-mail: f2hartzhemrica@hetnet.nl 
 
Koster, Centraal Informatiepunt en zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
 
Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
 
Kerkmusicus 
Bert van Stam, organist@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 24 79 50 14 
 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89 
 
Autodienst 
Marja Korving, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl. (070) 363 08 89 
 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
(PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek) 
 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 
 

 


