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Van: Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel

December 2021

Wijkkrant Den Haag-West 
Samenwerkingsverband ontbonden

Huis van God en 
thuis voor de mensen
Met de volgende toespraak 

hebben Rein Willems en 
Jan Eerbeek, interim voor-

zitters van de wijkkerkenraad van Den 
Haag-West, hun taak neergelegd. Zij 
deden dat op zondag 10 oktober in de 
Marana thakerk en op zondag 24 ok-
tober in de Bergkerk.

"Huis van God en thuis voor de mensen 
is een mooie typering van de kerk. Die 
stond aan het begin van de samenwer-
king tussen de Maranathakerk, de Berg-
kerk en Bethel alweer een heel aantal 
jaren geleden. Op die weg van de samen-
werking is veel energie gegeven maar het 
heeft ook veel energie genomen.

Het was een zoektocht om het eigene 
te bewaren en het gezamenlijke te vinden.

Zo’n zoeken het eigene en het geza-
menlijke gebeurt overal in het persoon-
lijk leven, in de samenleving om ons 
heen en in de kerk.

Nu eens lukt dat om dat te verbin-
den, dan weer lukt dat niet.

Bij ons is dat niet gelukt.
De kunst is dan niet verder vast te 

lopen en met elkaar energie te verliezen, 
maar de balans op te zoeken.

Dat heeft de wijkkerkenraad van 
West gedaan en daar is eendrachtig 
een beslissing genomen om ieder weer 
de eigen weg te gaan als wijkgemeente 
Bergkerk en als wijkgemeente Mara-
nathakerk in verbinding met buurt-en-
kerkhuis Bethel.

Het proces dat we in de afgelopen 
maanden gegaan zijn heeft naast te-
leurstelling om wat niet is gelukt in bei-
de kerken ook veerkracht laten zien.

Veerkracht die nodig is om op de 
plaats waar we gesteld zijn Huis van 
God en Thuis voor de mensen te zijn.

Als voorzitters van buiten hebben 
we sinds februari de kerkenraad voorge-
zeten en het proces tot hiertoe begeleid. 
We hebben veel respect voor de inzet 
van de ouderlingen, diakenen en de 
predikanten.

Als afsluiting van de weg die we 
gegaan zijn en als het begin van een 

nieuwe weg dragen we nu ons voorzit-
terschap over aan de nieuwe voorzitters 
Adri Vrolijk en Aaltje Visser.

Wij danken jullie wel dat we een 
tijdje in jullie midden mochten zijn."

Met een passend symbolisch ge-
schenk, een klein, opengewerkt duifje, 
droegen beide heren in de Marana-
thakerk het voorzitterschap over aan 
Adrie Vrolijk en in de Bergkerk aan 

Aaltje Visser. Daarbij werden de vol-
gende woorden gesproken:

"We geven jou dit kleine duifje.
Dit duifje  is opengewerkt
en als je het omhoog houdt zie je het 

licht van boven er doorheen.
Het is het beeld van de Heilige Geest 

die hemel en aarde met elkaar verbindt.
Die Geest geleidt jullie als gemeente 

om blijmoedig verder te gaan
Gods toekomst tegemoet".

Na deze toespraak en de overdracht 
van het voorzitterschap werden beide 
heren door de nieuwe voorzitters har-
telijk bedankt voor hun begeleiding, 
steun, inzet en betrokkenheid in de 
afgelopen negen maanden.

De ceremoniële overdracht in de Maranathakerk.

Jan Eerbeek spreekt in bijzijn van Rein Willems  de hierbij afgedrukt tekst uit 
in de Bergkerk.

Na de dienst in de Bergkerk 
bij de koffie reikten we ook 
een duifje, als symbool van 

de Heilige Geest, uit aan Margriet 
den Heijer als vertegenwoordigster 
van Buurt- en kerkhuis Bethel. In de 
woorden erbij zeiden we dat we hierin 
zichtbaar maakten hoe Bethel als di-
aconale presentie bij de kerkgemeen-
schap hoort. Bethel maakt zichtbaar 
dat de kerk er voor de buurt wil zijn. 
Zo biedt Bethel ook een thuis voor de 
mensen.

Rein Willems en Jan Eerbeek 

Ook voor Bethel 

Klimaatmars 2021

Op zaterdag 6 november togen we al vroeg naar Amsterdam met de trein. 
Vroeg omdat verwacht werd dat het rond twaalf uur heel druk zou 
worden in de treinen naar Amsterdam. In de Westerkerk werd vooraf-

gaand aan de mars een interreligieuze viering gehouden onder het motto: ‘Geef 
de aarde door – in hemelsnaam’. Boeddhisten, christenen, hindoes, humanisten, 
joden, moslims waren hier samengekomen – een kaars, het ‘vuur van de hoop’ 
werd aangestoken. Verzamelen op de Dam, die stroomde tegen enen vol, er moe-
ten zo’n veertigduizend mensen aan meegedaan hebben: deinend, schuifelend, 
wandelend door de straten van Amsterdam vijf kilometer naar het Westerpark, 
begeleid door veel muziek en tromgeroffel. Vreedzaam, ernstig, vrolijk, onder het 
toeziend oog van veel politie. Met spandoeken en borden met pakkende, rake, 
inspirerende, humoristische en cynische teksten, zoals: ‘Het zal onze kinderen 
een zorg zijn’, ‘In ’s-hemelsnaam, geef de aarde door’, ‘Rutte- het komt vanzelf 
goed’ en nog veel meer.

Waarom meedoen aan de Klimaatmars? Om uiting te geven aan gevoelens 
van onheil over het lot van de schepping, om op te roepen en aan te moedigen 
snel goede besluiten te nemen, persoonlijk en structureel-bestuurlijk. Zo liepen 
we daar ook mee met ‘de Klimaatwakers’. We waken nog steeds, dag en nacht en 
kunnen best hulp gebruiken! www.deklimaatwakers.nl

Jan Kouwenberg, tel: 06 23 67 24 67

Advent in de 
decembermaand

Een periode van verwachting en uitzien naar de geboorte van Jezus. Als heil 
voor alle mensen. 

In de decembermaand to-
nen we u in de kerkzaal van de Berg-
kerk drie Russische iconen passend 
in de adventstijd. Op de eerste icoon 
zien we de aartsengel Gabriël, de afge-
zant van God, de brenger van nieuws. 
De annunciatie, de aankondiging aan 
Maria, dat zij genade heeft ontvangen 
bij God en een kind zal baren. Op de 
tweede icoon zien we Maria in het 
middelpunt van de schildering. Naast 
haar Jezus, liggend in een kribbe. De 
wijzen en heiligen kijken toe. Onder 
in het beeld de eerste wassing van het 
kindje. De laatste icoon is een Eleusa 
of Eleousa, verbeeldend de Moeder 
Gods van de tederheid. Maria draagt 
het kind op haar rechterarm en buigt zich in liefde naar hem toe waarbij de wan-
gen elkaar raken. Zichtbaar in de rand zijn twaalf beelden uit het leven van Jezus 
en de kerkvaders.

Een mooie adventstijd en kerst toegewenst. Namens de Kunstcommissie,
Marion en Anneloes
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Vreemden die 
vrienden worden

De straat kan zoveel input aanleveren voor een column (zo is 
mijn ervaring).
Om je heen kijken, een foto maken, je laten raken.
In een dorpje in Zeeland hangt bijgevoegde banner aan een 
kerk die is omgedoopt tot levensbeschouwelijk centrum: je ziet 
een stoet van mensen door de wereld trekken, mensen samen 
onderweg naar toekomst, je ziet een zon opgaan en handen die 
elkaar reiken. Je ziet bomen die zich naar het licht bewegen, 
huizen om in te wonen en een enkel torenspitsje (een kerk?). 
Een afbeelding vol verlangen naar een wereld waar het goed is 
om te zijn.
In het midden een tekst, in het Zeeuws:
"Vremde bin vrienden mie wie a je nog kennis mò maeke."
Oftewel: Vreemden zijn vrienden met wie je nog kennis moet 
maken.
Een spreuk om op door te denken.

Het doet me denken aan een lied uit het liedboek:
Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen –
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.
(lied 975, vers 3)

Misschien dat het soms wat makkelijk klinkt, dit soort spreuken, 
dit soort liederen.
En zo makkelijk is het zeker niet altijd.
Makkelijk is het wel om er cynisch over te doen.
Maar dan plaats je jezelf aan de rand, doe je niet mee, ga je op 
afstand staan.
Ik wil graag blijven geloven dat het bovenstaande,
in spreuk en lied verwoord, bij de kerk hoort.
Bij haar identiteit, haar eigenheid.

Advent is een tijd van verwachting, 
een tijd om de hoop te voeden,
om toe te leven naar dat grote mooie feest,
waarop de kerststal zich vult met mensen overal vandaan,
vreemden die vrienden worden.

Martine Nijveld, predikante Bergkerk

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 20 december. Natuurlijk is het no-
dig om u vooraf  aan te melden. Dat kan tot en met de donderdag voorafgaand 
aan de maaltijd. U kunt zich opgeven bij: Gerdie van der Kolk, (070) 368 87 31 
of via bkmaaltijd@xs4all.nl. Geeft u dan meteen ook uw dieetwensen door? 
Glutenvrij, zoutarm, vegetarisch, veganistisch, wat dan ook! Kosten vijf euro.  
Natuurlijk volgen we de dan geldende coronarichtlijnen. De menucommissie 
verheugt zich op uw komst!

Aaltje Visser

Lezing over religieuze kunst en 
het werk van Leendert Scheltema

Voces del Mundo

Zondag 19 december om 15 uur 
treedt tijdens BethelMuziek-
Matinee wereldkoor Voces del 

Mundo op in Bethel. Dit koor van 25 
stemmen onder leiding van Jorina van 
Bergen brengt je, met kerstliederen uit 
verschillende delen van de wereld, al-
vast in kerststemming. Soms wordt er 
a capella gezongen, soms begeleid met 
muziekinstrumenten. Na afloop is er 
gelegenheid voor onderlinge contac-
ten onder het genot van een drankje 
en een hapje. Vooraf wordt uw co-
ronatoegangsbewijs gecheckt. Voor 
de onkosten wordt bij de uitgang een 
vrijwillige bijdrage gevraagd.

Klaas Bruins

Guido van de 
Meent met 
luisterliedjes

De mu-
z i k a l e 
buu r t-

koffie op woens-
dag 1 december 
wordt verzorgd 
door de bekende pianist en zanger 
Guido van de Meent. Hij was eerder 
in de Maranathakerk en kreeg toen 
veel waardering. Hij zingt betoveren-
de Franse chansons en bekende Ne-
derlandse luisterliedjes. De toegang en 
de koffie zijn gratis. Aanvang 10 uur.

Jan Goossensen

Avond over 
Haagse kerken

In het culturele en levensbeschou-
welijke programma van de Ma-
ranathakerk is deze maand een 

avond gewijd aan Haagse monumen-
tale kerken. Botine Koopmans en 
Dick Valentijn (Monumentenzorg 
Den Haag) zijn de auteurs van het 
onlangs verschenen kloeke boek ‘Een 
lust voor het oog’. Daarin beschrijven 
en verbeelden ze de 25 mooiste kerken 
in de stad. In een voordracht vertel-
len ze over hun boeiende zoektocht 
naar deze architecturale pareltjes. De 
avond zou al eerder worden gehouden, 
maar moest toen worden uitgesteld.

Woensdag 15 december, 20 uur. 
Toegang  vijf euro.

Jan Goossensen

Kerstmuziek op 
zondagmiddag

Traditiegetrouw staat de Mara-
nathakerk op de late zondag-
middag voor Kerst open voor 

Hagenaars die willen genieten van 
muziek in de sfeer van Kerst. Beken-
de kerstliederen kunnen ze meezin-
gen. Onder anderen organist Bert van 
Stam zorgt voor de muzikale invul-
ling van het programma.

Zondag 19 december, 17-18 uur. 
Toegang is vrij.

Jan Goossensen

Religieuze kunst kan zich in toenemende belangstelling verheugen, ge-
tuige bijvoorbeeld de druk bezochte expositie met de tot de verbeelding 
sprekende collectie over Maria Magdalena in het Catharijne Convent in 

Utrecht. En onlangs promoveerde de PKN-theoloog ds. Alfred Bronswijk op 
God en zijn beelden waarbij hij een heroriëntatie bepleit op het gebruik van visu-
ele voorstellingen in protestantse kerken.

In het Westland wordt thans een overzichtstentoonstelling gehouden over  
Leendert Scheltema, expressionist van het Westlandse landschap. De wat in 
vergetelheid geraakte Scheltema (1876-1966) was een leerling van Jan Toorop en 
Vilmos Huszar en excelleerde in landschappen en portretten. Zijn werkterrein 
lag, volgens een kunstcriticus, "langs de slootranden en de oude boerderijen in 
het Zwethgebied", het tegenwoordige onder Den Haag ressorterende Watering-
seveld. Scheltema had net als zijn leermeester Jan Toorop een voorliefde voor re-
ligieuze portretten. Een Christusfiguur was zijn lievelingsschilderij. Daarnaast 
beeldde hij apostelen en bijbelse voorstellingen uit. Ze zijn te zien op de tentoon-
stelling.

De spiritueel gedreven Scheltema hanteerde geen dogma’s. Een bijzonder 
schilderij van zijn hand betreft bijgaande  voorstelling die hij geen titel gaf; hij 
liet die over aan de toeschouwer. Het bleek bij nadere bestudering de Annunci-
atie; volgens het Bijbelverhaal uit Lucas 1:26-38 de verkondiging aan Maria door 
de engel Gabriël van de geboorte van Jezus. Het is een bekend onderwerp uit de 
schilderkunst, dat reeds door Jan van Eijck, Leonardo da Vinci, maar ook door 
Toorop en vele anderen was geschilderd.

Jan Goossensen, kunsthistoricus en oud-hoofdredacteur van Kerk in Den 
Haag, houdt hierover met beelden de laatste van een serie van drie lezingen. Da-
tum: zondagmiddag 12 december om 14 uur in het Westlands Museum, Middel 
Broekweg 154 te Honselersdijk. Gelegenheid bestaat om tevens de expositie met 
ruim tachtig werken van Scheltema en anderen uit museaal en particulier bezit 
te zien. Zes Nederlandse musea waaronder het Fries Museum en Kunstmuseum 
Den Haag werken hieraan mee. Een monografie over Scheltema is beschikbaar 
van de hand van gastconservator ondergetekende. Aanmelding kan via de web-
site van het Museum: www.westlandsmuseum.nl. (kijk op Agenda).  Kosten vijf 
euro inclusief welkomstdrankje.

Maarten van der Schaft

Leendert Scheltema, De Verkondiging van Jezus' geboorte, olie op doek, 40 x 
50 cm. Collectie Historisch Archief Westland
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Bethel: honderd jaar  
huis voor liefhebbers

Zeven dagen lang is het hon-
derdjarig bestaan van Bethel 
gevierd. We hebben het ge-

vierd in verbondenheid met genera-
ties voor ons, van wie we het gebouw 
hebben geërfd. Generaties die aan het 
begin van de twintigste eeuw er voor 
gewerkt en gespaard hebben om dit 
gebouw te realiseren.  Generaties die 
het gebouw hebben onderhouden met 
geld, tijd en handen. Die hier lief en 
leed hebben gedeeld. Gelachen en ge-
huild. Kinderen zijn hier gedoopt en 
opgevoed tot vrije en verantwoordelij-
ke volwassenen. Al die generaties had-
den lief: hun kerk, hun gemeenschap 
en de wereld om hen heen, op hun ma-
nier. Bethel als huis voor liefhebbers.

En zo zie ik Bethel nog steeds. 
Want mensen, welke achtergrond we 
ook hebben, zijn (naar Gods beeld) 
liefhebbers. Liefhebben is het mooiste 
en beste wat mensen kunnen, wat zin 
en vreugde geeft. Als zodanig hebben 
we iedereen deze week aangesproken; 
om elkaar in het liefhebben te stimu-
leren, versterken en bezielen. Dat zie 
ik als een missie van buurt-en-kerk-
huis Bethel.

We leven in een vrije samenleving. 
Als vrije mensen zijn we gewend om 
zelf te bepalen wie we liefhebben, en 
doen dat vooral  voor wie we voelen, 
met wie we familie zijn, vriendschaps-
banden hebben en mensen die op ons 
lijken. Maar als we allemaal op onszelf 
leven of in onze kleine bubbel, als we 
verder onverschillig voor elkaar zijn, 
dan is deze vrije samenleving leeg en 
koud. Mensen die kwetsbaarder zijn 
voelen dat als geen ander.

Liefhebben is een werkwoord, ook 
voor in de samenleving, in onze straat, 
in onze buurt, op ons werk, bij de sport. 
Liefhebben doen we met eenvoudige 
daden van vriendelijkheid, goedheid, 
generositeit, aandacht. Of met moeilij-
kere daden als de eerste stap zetten, niet 
wegkijken of weglopen, verdragen, ver-
geven, vast- en uithouden.

Activiteiten
In de jubileumviering op zondag werd 
er steeds een link gelegd tussen verle-
den en heden. Verhalen uit honderd 
jaar Bethel werden gelinkt aan acti-
viteiten in Bethel nu. Hoe mensen 

zich toen hebben ingezet voor Bethel 
en hoe nu.  Activiteiten van het ver-
leden en van nu. Allerlei groepen die 
nu gebruik maken van Bethel hebben 
in deze feestelijke viering een bijdrage 
geleverd door iets te laten zien of er-
varen wat zij in Bethel doen. Wat een 
rijkdom is het allemaal wat er in Bethel 
gebeurt.

Op maandag hebben we in liefde 
en dankbaarheid geliefden die we ver-
loren zijn herdacht. Op dinsdag was 
er een uitgebreid diner, waar Dennis 
Weimer zijn speciaal geschreven liede-
ren voor Bethel en de vrijwilligers ten 
gehore bracht. 

Op woensdag is de verjaardag van 

Bethel gevierd met de kinderen, met 
allerlei oudhollandse spelletjes en een 
maaltijd. Op donderdag was de vege-
tarische maaltijd ook extra feestelijk.

Op vrijdag hebben we de vorige 
generaties die verbonden waren met 
Bethel geëerd en bedankt met een re-
unie. Het was mooi om te zien hoe blij 
mensen waren om elkaar weer te zien 
en te spreken.  

Zaterdag was het slotakkoord: 
een concert gegeven door het Amstel 
Quartet met een gezellige nazit. Op 
deze plek wil ik graag iedereen bedan-
ken die meegeholpen heeft in deze 
feestweek.

Klaas Bruins

Er komt nogal wat kijken 
bij een reünie

Hier is ze wel blij om, zegt Margriet den Heijer-Sikkema een dag voor 
de reünie voor oud-Bethelgangers: “Volgend jaar is het niet!” Want er 
komt nogal wat bij kijken, legt ze uit in de Open Huiskamer van buurt-

en-kerkhuis Bethel. Bijvoorbeeld zorgen dat mensen die van ver komen op haar 
parkeerkaart hun auto kwijt kunnen. En anderen erop wijzen dat om zes uur het 
betaalde parkeren ingaat. Maar: “Ik kijk er wel naar uit!”

Uit Tiel, Genemuiden, Wieringermeer en zelfs uit België verwacht Mar-
griet oud-Bethelgangers op de reüniemiddag van 6 november. Met zo’n honderd 
mensen rekende ze aanvankelijk. Daarvan zeiden er 47 toe dat ze graag langs-
kwamen voor koffie met wat erbij en later een lekker glaasje. Van hen blijven er 
38 eten van wat de pot van slager Sander schaft.

Margriet maakt een lactosevrije vegetarische pastasalade voor de gasten. Met 
de walnoten die erin horen in een apart bakje ernaast. “Zo hou je met iedereen 
rekening.” Een lopend buffet wordt het, waar elke reünist mèt mondmasker op 
mag opscheppen. “Pas als ze weer zitten mag het af.” Eén van de kleine onaange-
naamheden om het coronavirus de pas af te snijden.

Enige waakzaamheid voor het virus is wel geboden, meent Margriet, want 
de oud-Bethelgangers zijn over het geheel genomen toch wat op leeftijd; grof ge-
nomen zo tussen 55 en zeventig jaar. Enkele genodigden die de negentig al zijn 
gepasseerd laat het feest met een beleefd bedankje aan zich voorbij gaan: tè druk. 
Toch jammer, want ze zouden zomaar een paar mooie verhalen paraat kunnen 
hebben over de beginjaren van de honderdjarige Bethelkerk.

“Het zijn de ouderen en de kwetsbaren die de geschiedenis van de kerk dra-
gen,” merkt Margriet op. En het zijn de gepensioneerden die het gebouw en alles 
waar het voor staat onderhouden en doorgeven aan de volgende generatie. Als 
vrijwilliger bijvoorbeeld voor wie altijd wel wat te doen is. Goed voor mensen die 
alleen zijn, vindt Margriet. “Die verpieteren anders helemaal.” En nog steeds ziet 
ze mensen die zich willen inzetten voor het buurt-en-kerkhuis.

Totdat het coronavirus anders wilde, was daar altijd veel te doen. Met voor-
zichtigheid en beleid lijkt het dezer dagen weer wat te kunnen. Dat is ook nodig, 
want met al die activiteiten komt er voldoende in de kassa om het gebouw te on-
derhouden. En om de reünisten een aangename middag te bezorgen. “We heb-
ben ze uitgenodigd, dus we kunnen ze niet om een bijdrage vragen.”

Wie zich daardoor bezwaard voelt, wordt op een gironummer gewezen dat 
het gemoed helpt te verlichten.

Jean Quist

Tijdens de viering honderd jaar Bethel hingen de bezoekers slotjes aan een 
hekwerk. Slotjes met de naam erop van iemand in hun omgeving die zij in het 
bijzonder lief willen liefhebben.

Klaas Bruins linkte het verleden met het heden.

Samen zingen met koor ‘De buren’

Paradijsvogel 
coachen?

Al ruim 25 jaar helpt ‘Over de Drempel’ mensen met een te volle woning 
om hun huis op te ruimen. Het gaat vaak om bijzondere mensen met 
een geheel andere levensstijl.

‘Over de Drempel’ zoekt creatieve vrijwillige coaches die met geduld en aan-
dacht deze mensen helpen hun overvolle woning te ordenen en weer beter voor 
zichzelf te zorgen. Coaches die goed kunnen luisteren en mensen kunnen mo-
tiveren die anders zijn dan doorsnee. Zij bezoeken hen één keer per week een 
dagdeel.

Vrijwilligers krijgen een introductie in onderwerpen als psychische ziekte-
beelden, alcoholverslaving en hygiënische probleemsituaties. Jaarlijks is er een 
training, een vrijwilligersuitje en een etentje met cliënten. Vrijwilligers steunen 
elkaar in de intervisiebijeenkomsten en krijgen begeleiding van professionele 
hulpverleners.

Voor meer informatie: Jan Grotendorst, (070) 318 16 16 
of jgrotendorst@stekdenhaag.nl. 
Zie ook www.stekdenhaag.nl/overdedrempel.
Camie van der Brug

Verlenging ambtstermijn

In de kerkdienst van 24 oktober 2021 in de Bergkerk werd met een toespraak 
van ds. Martine Nijveld de ambtstermijn van Ada Hoek (ouderling) en Dick 
Verwaart (ouderling eredienst) verlengt. Beide ontvingen van ds. Martine 

Nijveld een klein symbolisch geschenk.
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Bij Bethel luidt de klok  
op maandagavond

Bij buurt-en-kerkhuis Bethel luiden ze op maandagavond rond half acht 
klaarblijkelijk de klok. Wij van bij ons thuis viel het eerst niet op toen we 
op weg waren naar de maandagse avondbijeenkomst die nu weer mag. Of 

dat voor de coronasluiting ook al was, vroegen we ons af toen we verrast vaststel-
den: ze luiden de klok!

Deze keer luidde de klok in elk geval wel en dat maakte de maandagavond 
extra bijzonder. Die was al bijzonder omdat de maandagavonders elkaar weer in 
het echt konden ontmoeten. In de coronatijd konden ze dat ook, maar dan via de 
technische omweg van camera en computer. ‘Experimentele geestelijke ontmoe-
tingen’ waren dat. Over een bepaald onderwerp waar de een over praatte en de 
ander naar luisterde. Of waar iemand een bijzonder kunstwerk bij deelde.

En waar iedereen in de stille momenten over nadacht. Dat was soms wennen. 
Want ga maar na: er worden allerlei technische voorbereidingen getroffen om 
een verbinding tot stand te brengen om met elkaar te praten en naar elkaar te 
luisteren en elkaar ook te zien. En dan wordt er gezwegen. Dat voelt wat onge-
makkelijk en iemand moet bij een dip in de conversatie wel eens hebben gedacht: 
zal ik nu toch ook maar niet eens iets zeggen? Want dat hoort dan toch een bé-
tje, toch?

Niet op maandagavond in het echt. Daar is volop stilte die vooral stil moet blij-
ven om met Huub Oosterhuis te overdenken: “Goed is dat je goede woorden 
overweegt en wil: heb je naaste lief die is als jij de vluchteling, de arme, doe hen 
recht. Prent ze in het hart van je verstand die woorden; zeg ze voor je uit”.

Of met Jezus Sirach: “Strek je hand uit naar de arme, dan word je volkomen 
gezegend. Wees vrijgevig voor ieder die leeft, ontzeg ook een ode je gaven niet. Ga 
wie verdriet heeft niet uit de weg, klaag met hen die klagen. Aarzel niet een zieke 
te bezoeken, dan maak je je geliefd. Denk bij alles wat je zegt aan het einde, dan 
zul je je leven lang niet zondigen.”

Dan toch nog deze kleinigheid: als stilte niet meer ongemakkelijk voelt, is er ook 
geen reden meer om gedachten al pratend onder woorden te brengen. En wie 
weet de ander dan nog te verbazen met een verrassende visie? Misschien moeten 
we zo nu en dan elkaar experimenteel geestelijk blijven ontmoeten!

Jean Quist

Hoe de repatrianten elkaar bleven opzoeken

Op dinsdag is de sfeer 
helemaal Indisch
Bij de Hagenaars die de  
Maranathakerk weten te vin-
den, nemen de mensen van het 
Protestants Indisch Geestelijk 
Leven een bijzondere plaats in. 
Al zeventig jaar.

"Onze bezoekers kijken uit naar dat 
uurtje. Ze beleven met elkaar een ma-
gische band. Het maakt niet uit wat 
er op het programma staat: een mu-
zikaal onthaal, een kerkdienst of een 
lezing."

Lex Kerkstra praat enthousiast 
over ‘zijn’ PIGL; een afkorting die 
staat voor Protestants Indisch Gees-
telijk Leven. Hij is secretaris van deze 
stichting. En de bezoekers op dat we-
kelijkse uurtje in de Maranathakerk 
zijn Hagenaars die allemaal ‘iets’ heb-
ben met Indonesië. Beter gezegd, met 
Nederlands-Indië, want de meesten 
hebben de leeftijd der zeer sterken 
bereikt en kennen de ‘gordel van sma-
ragd’ nog van voor de Tweede Wereld-
oorlog.

Toen na de bevrijding en na de perio-
de van grote onrust in ‘de Oost’ gro-
te aantallen naar Nederland – beter 
gezegd naar Den Haag – kwamen, 
zochten de Indische Nederlanders 
elkaar snel op. Want in de pensions 
waar ze gingen wonen, mochten ze 
tot hun verdriet niet Indisch koken. 
Veel eigenaren verboden dat domweg. 
De repatrianten moesten maar aan 

de Hollandse peen en uien. Oosterse 
kruiden met bijbehorende vreemde 
geuren waren in het ‘nette’ Den Haag 
niet gewenst.

Het gevolg was dat een grote groep 
protestants-indische mensen een 
groot pand kocht in het Statenkwar-
tier, villa Modjo. Niet gehinderd door 
‘blanda’ pottenkijkers konden ze daar 
gezellig met elkaar eten. Dat was het 
begin van de PIGL. "In de beginjaren 
waren er honderden mensen, soms 
complete families aangesloten," weet 
Kerkstra. "Het was een gezellige club."

Toen de belangstelling minderde, 
werd de villa verkocht. Men vond gast-
vrij onderdak in de Maranathakerk. 
Dat is tot op heden zo gebleven. Iedere 
dinsdagochtend is het in de gemeente-
zaal weer ‘PIGL’, zoals de bijeenkomst 
kortweg heet. En altijd worden er 

christelijke liederen gezongen, onder 
begeleiding van pianiste Desiré Harst 
(93) en violist Jack van Dooremaal 
(94). De bundel van Johannes de Heer 
is favoriet. Soms houdt iemand een 
meditatie. Er zijn sprekers van buiten 
over tal van onderwerpen. Er worden 
culturele films gedraaid. En een paar 
keer per jaar zijn er leuke excursies, 
mede georganiseerd door Kerkstra’s 
vrouw Carla en door Tim de Gelder, 
hulpkoster van de kerk.

Volgend jaar bestaat PIGL zeventig 
jaar. Er is nog één bezoekster van het 
eerste uur, Leonie Jansen, die onlangs 
haar 98-ste verjaardag vierde. Van de 
tweede generatie repatrianten komt af 
en toe een enkeling langs. Niettemin 
staan de deuren open voor nieuwe be-
langstellenden. Den Haag blijft im-
mers dé Indische stad en Lex en Carla 
Kerkstra hebben gastvrijheid hoog in 
het vaandel.

En laten we bij alle activiteiten 
van PIGL niet de maaltijden vergeten 
waarmee het allemaal begon: af en toe 
smullen de bezoekers van een heerlijke 
Indische rijsttafel. De geuren vullen 
dan de kerk en iedereen geniet.

Jan Goossensen

PIGL, elke dinsdag in de Maranatha-
kerk, 11 tot 12 uur. Informatie: e-mail 
awkerkstra@hotmail.com, tel. (070) 
363 13 02.

De drijvende krachten achter PIGL, Carla en Lex Kerkstra (r), en  
Tim de Gelder.

Op de bijeenkomsten van PIGL is het altijd erg gezellig.,

Uitnodiging
Noteer in de agenda:

24 december

kerst voor jong en oud
19 uur

organisatie: kindernevendienstleiding Bergkerk, 
kindernevendienstleiding Maranathakerk, ds. Martine Nijveld, 
ondersteund door jeugdraad Den Haag-West

locatie: Maranathakerk

En natuurlijk mag je verkleed komen als één van de 
personages uit het kerstverhaal: schaap of herder, koning of 
Maria of Jozef.
Welkom!

KidsTime 
KidsTime voor honderd jaar 
Bethel en samen met ‘Krijg de 
kleertjes’

Op zondagmiddag 31 oktober 
kwam een groepje trouwe 
KidsTime-kinderen bij el-

kaar om te zorgen voor de feestelijke 

versiering van Bethel. Er werden veel 
verschillende slingers gemaakt en op-
gehangen. Vier kinderen van de Kids-
Time-groep showden een outfit van 
ruilkleding van ‘Krijg de kleertjes’. 
‘Krijg de kleertjes’ is een activiteit die 
één keer per twee maanden in Bethel 
een kinderkleding ruilbeurs organi-
seert. 

KidsTime-middag 3 november
Woensdagmiddag was het eigen 

feestje voor de kinderen. Met spelle-
tjes zoals koek- en snoephappen, spij-
kerpoepen en blikgooien werd het een 
gezellige happening. De maaltijd met 

patat en snacks en het versieren van je 
eigen toetje met cake en slagroom en 
snoepjes was een lekkere afsluiting.

Nelleke van Kooij
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Erediensten december 2021
Datum Bergkerk 10.00 uur

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

05 december
2e Advent

Dr. Paul Sanders Ds. Bert Kuipers,
Rotterdam

12 december
3e Advent, Gaudete

Ds. Martine Nijveld
Heilig Avondmaal

Dhr. Mark van der Laan,
Zoetermeer

19 december
4e Advent, Rorate

Ds. Nel van Dorp Ds. Rob van Essen, Delft

24 december
Kerstavond

Zie Maranathakerk Ds. Martine Nijveld, 19.00 uur
Kerstviering voor jong en oud

25 december
Zaterdag 1e Kerstdag

Ds. Martine Nijveld Ds. Bert Kuipers,
Rotterdam

26 december
Zondag 2e Kerstdag

Ds. Jacob Korf Ochtendgebed

31 december
Vrijdag Oudjaarsavond

Ds. Martine Nijveld
19.00 uur

Geen dienst

01 januari 2022
Nieuwjaarsdag

8e Kerstdag / Naamgeving
Geen dienst

Geen dienst

02 januari
Epifanie

Ds. Olivier Elseman Ds. IJjo Akkerman

U kunt de kerkdiensten zonder aanmelding bijwonen. Wel dient u gebruik te maken van een mond-/
neuskapje bij beweging door de kerk.
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 december 2021
  Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
05 december Oecumenisch Maleachi 3: 1-4 Filippenzen 1: 3-11 Lucas 3: 1-6
    Alternatief   Lucas 1: 26-38
12 december Oecumenisch Sefanja 3: 14-20 Filippenzen 4:4- Lucas 3: 7-18
    Alternatief   Lucas 1: 39-56
19 december Oecumenisch Micha 5: 1-4a(6) Hebreeën 10: 5-10 Lucas 1: 39-45
     Alternatief   Lucas 1: 57-80
24 december Oecumenisch Jesaja 8: 23b-9: 7 Titus 2: 11-14 Lucas 2: 1-20
25 december Oecumenisch Jesaja 52: 7-10 Hebreeën 1: 1-12 Johannes 1: 1-14
     Alternatief Jesaja 62: 6-7, 10-12 Titus 3: 4-7 Johannes 1: 1-18
26 december Oecumenisch Jeremia 26: 1-15 Handelingen 6: 8-7, 52-60 Matteüs 23: 34-39

Rond de diensten  
in de Bergkerk
Welkom in de kerk!
Het blijft de aandacht houden: welke coronaregels moeten we volgen? Wel of 
geen mondkapje, wel of geen QR-code, en hoe zit het met de anderhalve meter? 
De Wijkgroet geeft u de meest actuele info. Deze staat ook op de website. En 
vooral: weet u welkom! In de kerk en bij livestream en kerkomroep.

Bouwstenen van gemeente-zijn
Bij zondag 7 november hadden we als 
kerkenraad het woord ‘gemeentezon-
dag’ genoteerd. Gelet op de omstan-
digheden vonden we het echter niet 
verantwoord dit door te laten gaan. 
Wel hadden we een alternatief be-
dacht: een kerkdienst met extra’s rond 
het thema gemeente-zijn. Eén onder-
deel was het bouwen van een kerk: ie-
der gemeentelid kreeg een bouwsteen. 
En de vraag om daarop te schrijven 
wat je blij maakt in de gemeente, wat 
je bemoedigt, wat je goed doet in de 
kerk. De kinderen hebben van alle 
stenen een heel bijzondere kerk gebouwd. Daarnaast schreven alle kerkgangers 
op een hart hun gedachten over wat we willen uitstralen als kerk. Al die harten 
samen vormen een slinger van samen. Kerk en slinger zijn de komende tijd in de 
kerkzaal te zien.

Dit alles leverde veel goede woorden en gedachten op. Als kerkenraad gaan 
we er ons voordeel mee doen! De dragende teksten in deze viering waren het lief-
desgebod in Markus (Markus 12:28-13) en de oproep in de eerste brief van Petrus 
om je ‘als levende stenen’ in te laten zetten voor de bouw van een geestelijk huis 
(1 Petrus 2:4-6)

Zondag 28 november - Advent
Op zondag 28 november begint de adventstijd. Met aandacht voor de verhalen 
uit het evangelie naar Lukas: de verhalen over Zacharias en Elisabeth, Maria en 
de engel, Maria en Elisabeth, de lofzang van Maria, de geboorte van Johannes 
de Doper, de lofzang van Zacharias. Verhalen over hoop en toekomst, over een 
wereld omgekeerd. Goede verhalen op weg naar kerst.

Zondag 12 december - Viering in Engelse stijl
In augustus hadden we een kerkdienst geheel in Engelse sfeer. Dat willen we in 
de adventstijd opnieuw doen. Vieren in de stijl van dat ‘land aan de overkant’. We 
zingen liederen uit het liedboek en uit de bundels van Sytze de Vries (‘Het liefste 
lied van overzee’). En dit alles bij de Lofzang van Maria, die op deze zondag cen-
traal staat. De cantorij werkt mee en ook vieren we avondmaal.

Zaterdag 18 december - Kerstviering voor ouderen
Op zaterdag 18 december is er een kerstviering speciaal voor ouderen. Van harte 
welkom! Met feestelijke ingrediënten: muziek en zang. De cantorij is er bij, bege-
leid door Christi van der Hauw. Warner Fokkens is er als organist en pianist. Er 
is een viering, maar natuurlijk ook ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. Een 
feestelijke viering - feestelijk omkleed. We maken er graag iets moois van. Dit 
feest begint om 11 uur, in de Bergkerk. Welkom!

Kerstavond 24 december - Kinderen in het midden: 
 kerst voor jong en oud 
Graag vieren we het kerstfeest met alle kinderen en met allen die met hen mee 
willen vieren. Dat gebeurt in de Maranathakerk (24 december, 19 uur). De voor-
bereidingsgroep heeft de wens om een mooie kerstviering te organiseren samen 
met veel kinderen in dit deel van onze stad.

Kerstmorgen 25 december
Op de kerstmorgen vieren we een feestelijke kerstdienst met medewerking van 
Astrid Jeremic (zang) en Peter Spierings (fluit). Dit alles rond het bekende kerst-
verhaal uit Lukas 2.

Zondag 26 december - Zangdienst
Na alle ongetwijfeld mooie en sfeervolle kerstvieringen en diensten bent u nu 
zelf aan bod. Voor tweede Kerstdag mag u uw favoriete kerstlied opgeven, met 
eventueel de reden waarom. Uit alle ingezonden liederen wordt een selectie ge-
maakt en stellen we met ds. Jacob Korf de dienst samen. Als thema voor deze 
speciale zangdienst is ‘de geboorte van een mens’ gekozen. 

Opgave uiterlijk voor vrijdag 17 december bij Christi van der Hauw, per 
mail jaap-christi@online.nl of telefonisch via (070) 354 64 62. We zijn heel be-
nieuwd! Het Liturgisch Team (Warner, Martine en Christi).

Vrijdag 31 december - Oudjaarsdienst
Op vrijdagavond 31 december is om 19 uur de oudjaarsdienst in de Bergkerk.

Samen zijn, even stil worden, terugdenken en vooruitzien. Een moment van 
meditatie na een opnieuw veelbewogen jaar. 

Zondag 2 januari - Nieuwjaarswensen
En op zondag 2 januari kunnen we elkaar dan al het goede toewensen voor het 
nieuwe jaar.

ds. Martine Nijveld en Christi van der Hauw

Rond de diensten  
in de Maranathakerk
Zondag 5 december - Cantatedienst

Een cantatedienst met een wereldprimeur. Musica Poëtica brengt dan een eigen 
cantate van de hand van dirigent Jörn Boysen gebaseerd op Psalm 98, ‘Lobet dem 
Herrn’. in de stijl van J.S. Bach. De tekstonderdelen, aria’s, recitatieven en kora-
len, zijn afkomstig uit werken van tijdgenoten van Bach. De dienst begint zoals 
altijd om 10.30 uur, maar de dirigent geeft al om 10 uur een educatieve toelich-
ting. Voorganger is ds. Bert Kuipers.

Kerstavond 24 december - Kerstviering
Om 19 uur voor kinderen en hun ouders. Voorganger is ds. Martine Nijveld.

Kerstochtend 25 december - Feestelijke dienst
Een feestelijke dienst met een trompettist, Pieter Koster. De gemeente zingt be-
kende kerstliederen. Voorganger is ds. Bert Kuipers.

Tweede Kerstdag 26 december
Is er een korte dienst, een ‘ochtendgebed’.

Zondag 2 januari - Nieuwjaarsviering
Op 2 januari is er een nieuwjaarsviering, waarin ds. IJjo Akkerman voorgaat. 
Aansluitend is er in de gemeentezaal een nieuwjaarsborrel.

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

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
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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
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”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
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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 december 2021
Doorlopend  Klimaatwake
Wo 1  10u Muzikale buurtkoffie, Maranathakerk
Wo 8  17 u KidsTime-middag, Valkennest/Bethel
Zo 12  14 u Lezing religieuze kunst, Westlands museum
Wo 15 20u Avond over Haagse kerken, Maranathakerk
Zo 19  15u  BethelMuziekMatinee, Voces del Mundo
Zo 19  17u Kerstmuziek, 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

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

Afscheid 
Marieke

De redactievergadering van 12 
oktober jongstleden was de 
laatste voor Marieke Smits. 

Na vier jaar en drieënveertig met veel 
plezier gemaakte Wijkkranten nam 
Marieke afscheid met een dubbel ge-
voel. Heel graag zou ze nog langer 
redactielid zijn, maar gezin, werk en 
gezondheid dienen nu prioriteit te 
krijgen die ze verdienen en het vrij-
willigerswerk moet dit keer inleveren. 
We hopen natuurlijk dat Marieke ooit 
weer instapt; haar kennende. Namens 
Herman, Cees en Jean bedank ik je 
voor je tomeloze en creatieve inzet en 
prettige samenwerking. 

Marieke, het gaat je goed.
Marinus van Kooij, hoofdredacteur

Laatste gezamenlijke 
Wijkkrant

Deze december-editie van de wijkkrant is laatste waarin u berichten aan-
treft van zowel Maranathakerk als Bergkerk. Met het opsplitsen van 
de wijkgemeente Den Haag-West komt ook voor de Wijkkrant een 

einde aan een tijdperk. Met ingang van januari 2021 kent zowel wijkgemeente 
Bergkerk als wijkgemeente Maranathakerk haar eigen maandelijkse wijkblad. 
Over de naam van het 'nieuwe' en wijkeigen wijkblad wordt u ter zijner tijd 
geïnformeerd.Kopij voor het januari-nummer moet u, afhankelijk voor welke 
kerkwijk, naar verschillende e-mailadressen sturen. 

Adrie Vrolijk en Aaltje Visser


