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Een nieuw blaadje – enkele reacties 
Het zal wennen zijn geweest, een nieuw blaadje in de bus. Een 
paar reacties naar aanleiding van het eerste nummer. 
* Wat past er veel op twee kantjes A4. Éen blaadje, vlot 
geschreven, en alles staat erin. Chapeau! 
* Het colofon neemt erg veel ruimte in. Kan dat kleiner? 
* Folly Hemrica is een echte dominee. Dus vermelding als 
ds. Folly Hemrica is de correcte formulering. 
 
 

Ubuntu 
Een paar weken geleden overleed een van de inspirerendste 
kerkleiders aller tijden: aartsbisschop Desmond Tutu. ‘The Arch’, 
zoals hij liefkozend genoemd werd. Ik was een groot fan van 
hem, niet in de laatste plaats omdat hij in de wereldkerk het 
vanouds Afrikaanse begrip Ubuntu introduceerde. 
Ubuntu is de Afrikaanse notie dat wij niet zonder elkaar kunnen 
bestaan, omdat wij onze identiteit ontlenen aan het verband 
waarin wij leven. Met andere woorden: we kunnen alleen echt 
mens zijn in gemeenschap met anderen. Het zijn de anderen die 
ons leren spreken als we klein zijn, die ons leren lopen en ons 
leren denken. We zijn van jongs af aan afhankelijk van anderen 
en volgens Tutu blijft dat zo. Dat brengt dan ook een grote 
verantwoordelijkheid met zich mee, want volgens Tutu kun je 
immers alleen mens zijn als je die onderlinge relaties koestert en 
verzorgt. 
 
Onze gemeente wil graag een gemeente zijn met het onderlinge 
pastoraat hoog in het vaandel. Misschien daarom kan het 
Afrikaanse begrip ubuntu ons verder uitdagen. Wat kunnen we 
voor elkaar betekenen en hoe kunnen we ‘familie’ voor elkaar 
zijn? Nelson Mandela, grote vriend van Tutu, vertelt in zijn 
autobiografie dat hij kon studeren omdat andere families hem als 
een zoon hadden behandeld en hem naar school hadden laten 
gaan. Hij verbindt de unieke kansen die hij kreeg direct met het 
begrip ubuntu. Met andere woorden: de familiegrenzen worden 
ruim opgerekt om toch vooral niemand buiten te sluiten. U 
begrijpt dat ons dat als adoptiefamilie meer dan gemiddeld 
aanspreekt, maar zou het ons ook als gemeente kunnen 
prikkelen? 
 
Wat betekent dat voor ons? Als wij in broeder- en zusterschap 
aan elkaar gegeven zijn, hoe kunnen we dat dan steeds 
opnieuw vorm geven? Hoe doen we dat, familie voor elkaar zijn?  
En durven we dat? Ik denk dat het ermee begint dat we met een 
frisse blik naar elkaar durven te kijken en elkaar vragen wat we 
nodig hebben. Het valt mij de laatste weken op dat er onder ons 
zoveel mensen met heel praktische vragen zijn! 
‘Denkt u dat iemand met mij naar het ziekenhuis zou willen, ik 
durf niet zo goed alleen.’ 
‘Ik zou willen dat iemand een keer voor me zou koken nu ik zo in 
de rouw ben.’ 
‘Ik hoef geen bloemen uit de kerk, als er maar eens iemand 
even zou bellen.’  
 
Op zoveel manieren geven mensen aan dat ze eigenlijk ‘familie’ 
nodig hebben. Niet dat we dan nooit meer ‘mot’ mogen hebben. 
Kent u één familie waar de relaties alleen maar rozengeur zijn? 
Ubuntu daagt ons uit om elkaar vast te houden en elkaar 
werkelijk te zien. Om met liefde elkaar te laten weten dat we 
beschikbaar zijn, omdat dat de enige manier is om een levende 
gemeenschap te vormen. Ik wens u een grote familie toe, dit 
jaar! 
ds. Folly Hemrica 

Actie Kerkbalans 2022: doet u mee? 
Sinds september zijn we als Maranathakerk weer een 
zelfstandige wijkgemeente. De kerkenraad is enthousiast aan de 
slag gegaan en heeft veel plannen om te bouwen aan een kerk 
die van betekenis is voor mensen: voor mensen uit onze eigen 
gemeenschap en voor de wereld om ons heen. U wordt daar de 
komende tijd zoveel mogelijk bij betrokken. De kerkenraad 
nodigt u van harte uit om mee te doen. 
Om dit op de lange duur waar te kunnen maken is een gezonde 
financiële situatie nodig. We hopen daarom dat we op uw 
bijdrage mogen rekenen. Daarmee kunnen we de begroting 
(staat op de website) sluitend maken. Vult u alstublieft het 
toezeggingsformulier van de jaarlijkse actie Kerkbalans in? Ook 
als u vorige jaren misschien niet gewend was een bijdrage te 
geven. Zonder uw steun kunnen wij niet. 
Carolien Gijsbers, ouderling-kerkrentmeester  
Sander Laman Trip, ouderling-kerkrentmeester 
Helga Vermaas, penningmeester 
 
 
Even voorstellen: John Ridky 

‘Ik heb het hier erg naar mijn zin’ 
 

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

John Ridky: ‘Ik 
ben rooms-
katholiek, en 
sinds mijn 
pensionering 
als chemisch 
analist in een 
ziekenhuis lid 
van de 3e 
Orde van de 
ongeschoeide 
Karmel. 
 

De dagelijkse gebeden doe ik thuis, met de teksten op mijn 
telefoon. Ik kom uit een gelovig gezin, mijn vader is uit 
Bohemen.  
Ik doe veel vrijwilligerswerk. Ik heb dertig jaar in een kerkkoor 
gezongen. En ik ben al vijfentwintig jaar gastheer van de soos 
van Parnassia. De Maranathakerk heb ik ontdekt via de koffie-
ochtenden op woensdag. De buurt kende ik al. Tot de aanleg 
van de Atlantikwall in de oorlog woonden we in de Nicolaïstraat. 
Ik heb deze kerk nog zien bouwen. 
Op zondag ga ik afwisselend naar de r.k. kerk in de Parkstraat 
en naar de Maranathakerk. Hier zijn de diensten intiemer, 
soberder, minder pontificaal. Al mis ik wel de aanbidding van 
Maria, de moeder Gods. Maar de psalmen en andere liederen 
zing ik graag mee. Ik hou van die muziek. En wat een goede 
organist hebben we! Ik heb het hier erg naar mijn zin. Ach, God 
is overal, ook in de protestantse kerk.’ 
 
 

Uit de kerkenraad: het beroepingswerk 
Na de zomer waren we als kerkenraad begonnen met de 
voorbereidingen, die resulteerden in de ‘Profielschets van de 
Maranathakerk’. Op 14 november hebben we die onder de koffie 
na de dienst in de gemeente besproken. Daar kwamen diverse 
goede aanvullingen uit voort, die we verwerkt hebben in de 
definitieve versie. Daarna moest er een beleidsplan komen. We 
hebben ons in eerste instantie beperkt tot een plan voor de 
komende twee jaar, waarin we ons bezig zullen houden met de 
wederopbouw van de gemeente. Daarna zullen we – hopelijk 
samen met de nieuwe predikant – een nieuw, uitgebreider plan 
gaan maken. De definitieve versie van de profielschets en het 
beleidsplan komen een dezer dagen op de website.  
Vervolgens moest er ook een profielschets komen van de 
predikant die we zoeken, waaruit de advertentietekst wordt 
afgeleid.  
Als we een predikant willen krijgen die bij ons past, moeten we 
zorgen dat we duidelijk beschrijven wie we zijn en wat we willen. 
Het was daarom heel belangrijk om de profielschets van de 
Maranathakerk en het beleidsplan zorgvuldig te formuleren. Dat 
heeft de nodige aandacht en tijd gekost.  



 
In die periode hebben we tegelijkertijd een traject afgelegd om 
toestemming te krijgen voor de start van de 
beroepingsprocedure, van de Algemene Kerkenraad van Den 
Haag, van een financiële commissie van de Classis en van het 
Breed Moderamen van de Classis. Op 20 december kregen we 
de definitieve toestemming voor het beroepen van een 0,5 fte 
predikant. 
Inmiddels zit er een beroepingscommissie startklaar. De 
commissie bestaat uit Erica van Dam, Govert Lakerveld, 
Marleen van Loenen, Margreet de Pous (namens de 
kerkenraad), Nico Tetteroo (namens de Algemene Kerkenraad 
van Den Haag, is zelf lid van de Abdijkerk), Helga Vermaas. 
Daarnaast hebben we ook een consulent (een predikant die 
toezicht moet houden op het verloop van de procedure) in de 
persoon van ds. Martin Koster (Bosbeskapel). 
Binnenkort volgt de advertentie en daarna hoort u weer meer als 
er iets te melden valt. 
 
 

In memoriam Gamy Benjamins (1933-2022) 
Nadat zijn vrouw Hinke in september plotseling overleed, is 
Gamy Benjamins op 22 januari in Gouda overleden, 88 jaar oud.  
Het moet rond 2007 geweest zijn, dat Hinke en Gamy Benjamins 
hun opwachting maakten in de Maranathakerk. Ze kwamen en 
zijn nooit meer weggegaan. Gamy, die in Indonesië was 
geboren, is de man geweest die op de gemeentemaaltijden de 
Indische keuken introduceerde en ook Indische kooklessen gaf. 
Hij leerde de witte Hagenaars het woord saté goed uitspreken 
(klemtoon op de eerste lettergreep). Hij werd ook de 
‘hoffotograaf’ van de kerk. Verscheidene activiteiten en 
gemeenteleden heeft hij geportretteerd; de foto’s zijn overal als 
Gamy’s sporen terug te vinden. Hij was een meelevend, 
bescheiden gemeentelid met grote interesse voor anderen. 
Rechts pal vooraan in de kerk was ’s zondags zijn vaste plek. 
Alsof hij geen woord wilde missen. Te midden van een grote 
familie is donderdag 27 januari de uitvaartdienst gehouden. De 
dienst is nog te beluisteren op kerkomroep.nl. Zie de website. 
 
 

Diaconie zoekt meedenkers  
Nu de Maranathakerk weer een zelfstandige wijkgemeente is, 
willen we ook nadenken over het diaconaal profiel van onze 
gemeente. Omdat Cecile de Munnik en ik de enige diakenen zijn 
zoeken we mensen die in samenwerking met Jan Grotendorst 
van Stek (stichting Stad en Kerk, de uitvoeringsorganisatie van 
de Haagse Diaconie) een paar keer willen meedenken. Het gaat 
om brainstormen over van waaruit en waartoe we diaconale 
activiteiten willen ontwikkelen. Het zou mooi zijn als dat uitmondt 
in wat we vervolgens willen en kunnen gaan aanpakken.  
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl 
 
 

Actie: Den Haag geeft warmte 

De energieprijzen stijgen en het dagelijks leven wordt duurder. 
Vooral mensen met een laag inkomen zullen deze klappen gaan 
voelen. Het kabinet heeft een compensatieregeling afgekondigd, 
waardoor ieder huishouden gemiddeld € 400, krijgt via een 
verlaging van de energiebelasting. Veel mensen hebben deze 

meevaller niet nodig, maar voor anderen zal het onvoldoende 
zijn om rond te komen. 
Met deze actie willen we een beroep doen op de onderlinge 
solidariteit van mensen in onze stad. Doel is om op deze manier 
die mensen een stevige steun te bieden, die deze steun ook het 
meest nodig hebben. Dus: geef ook warmte en doneer (een deel 
van) je compensatie. 
Informatie over deze actie: ww.stekdenhaag.nl/nieuws 
 
 

Bert van Stam componeert lofzang 

 
 
De kerkmusicus van de Maranathakerk, Bert van Stam, heeft een 
‘lofzegging’ gecomponeerd. Dat is een kort gezang dat in de 
kerkdienst klinkt na de laatste Schriftlezing. Tot nog toe klonken 
lofzangen van de hand van Arie Eikelboom en Frits Mehrtens. 
Als toelichting op zijn compositie zegt Bert van Stam, dat hij ‘na een 
heel proces’ tot zijn uiteindelijke resultaat is gekomen. Hij schrijft: 
‘In de tekst is geprobeerd de traditionele lofzegging in duidelijke, 
hedendaagse taal weer te geven. Het middendeel is genomen uit 
Psalm 119. En, om er makkelijker een goed zingbare melodie op te 
maken, is er gelet op het ritme van de tekst. 
Bij het bepalen van de melodie is uitgegaan van twee kwaliteiten die 
de Geneefse psalmmelodieën ook bezitten. Allereerst het modale 
karakter, waardoor al te sterke afsluitingen niet vóórkomen en de 
melodie meer gaat 'zweven'. Daarnaast het gebruik van slechts 
twee notenwaarden (alleen lange en korte noten). Dit is 
gecombineerd met hedendaagse elementen: de modulatie (wijziging 
van tooncentrum) en de wisselingen in het ritme (groepen van twee 
en drie noten worden afgewisseld). 

 

 

Colofon 
 
Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraaat 156, 
2517 HB Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Predikant 
Ds. Folly Hemrica, tel. 06 45 65 40 05. E-mail: hartzhemrica@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 
Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl 
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 
 

 

 

Kerkdiensten februari 2022 
Alle diensten beginnen om 10.30 uur 
 
Zondag 30 januari ds. Erika van Gemerden 
Zondag 6 februari  ds. Folly Hemrica 
Zondag 13 februari ds. Mirjam Elbers 
Zondag 20 februari ds. IJjo Akkerman 
Zondag 27 februari ds. Casper van Dongen 
 
Bij de diensten 
Sinds de coronamaatregelen versoepeld zijn, zijn bezoekers 
weer welkom. De Maranathakerk volgt de adviezen van de 
Protestantse Kerk. 
Op zondag 13 februari verlenen musici van Musica Poëtica 
medewerking aan de kerkdienst. 
Alle kerkdiensten zijn ook via internet te volgen. Raadpleeg de  
website. 


