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Beroepingswerk weer stapje verder
Het beroepingswerk voor een nieuwe predikant is een nieuwe
fase ingegaan. Er is een beroepingscommissie geïnstalleerd.
Belangstellenden kunnen tot 21 maart solliciteren.
Hierbij de tekst van de profielschets. De profielschets van de
gemeente en het beleidsplan staan op de website.
Na verzelfstandiging zoekt de protestantse Maranathakerk in Den Haag een
bevlogen en betrokken
predikant (0,5 fte)
die enthousiast is over het profiel van de Maranathakerk
die gevoel heeft voor de specifieke tradities van de Maranathakerk op
het gebied van liturgie, muziek en exegese voor wie omgaan met
mensen een belangrijke reden is om predikant te zijn (pastoraat en
versterken van de gemeente)
We zoeken iemand die de volgende kerntaken op zich wil nemen:
1. Voorgaan in de eredienst (‘fulltime op zondag’) en zodoende voor
de gemeente een zichtbaar aanspreekpunt zijn.
2. Creatief meedenken over gemeenteopbouw.
3. Een rol spelen in het pastoraat, o.a. middels toerusting van de
pastoraatgroep.
4. Initiatieven nemen op het gebied van vorming en toerusting.
En dat alles in 0,5 fte?
Ja, we zoeken iemand die weet wat hij/zij níet hoeft te doen, die in
vertrouwen dingen kan overlaten aan gemeenteleden die gewend
zijn samen de schouders er onder te zetten maar ook wel een tikje
eigenwijs kunnen zijn.
Wat bieden wij?

Een actieve, open en (maatschappelijk) betrokken
geloofsgemeenschap.

Een kerk met een rijke theologische, liturgische en muzikale
traditie die doorklinkt tot de dag van vandaag.

Een bijzonder en sfeervol kerkgebouw midden in de stad.

Een gemeente die ook buiten de zondagse erediensten een gastvrij
huis is voor mensen uit de buurt: koffieochtenden, maaltijden,
open kerk, lezingen en concerten.
Interesse?
Op de website www.maranathakerkdenhaag.nl vindt u de profielschets van
de Maranathakerk. Nadere informatie kunt u opvragen bij de contactpersoon
van de beroepingscommissie, Helga Vermaas: helgavermaas@ziggo.nl of
telefonisch
06-45 49 47 18. Een sollicitatiebrief met cv kunt u t/m 21-03-2022 sturen
naar Margreet de Pous, secretaris van de
beroepingscommissie: margreetdepous@gmail.com.

Beroepingscommissie aan de slag
De beroepingscommissie heeft zich zondag 20 februari
voorgesteld. Dat gebeurde in een volle gemeentezaal, onder het
genot van koffie met taart. Nu alle plaatselijke en landelijke
administratieve formaliteiten zijn vervuld, is de
sollicitatieprocedure voor een nieuwe predikant opengesteld.
Ook leden uit
de gemeente
kunnen
kandidaten
voordragen.
Op de foto
(vlnr): Erica
van Dam,
Margreet van
Loenen
(voorzitter),
Margreet de Pous, Helga Vermaas, Govert Lakerveld. Niet op de
foto: Nico Tetteroo namens de Haagse protestantse gemeente.
Helemaal rechts Erika van Gemerden, voorzitter van de
kerkenraad.

‘Met een mooi gevoel weer naar huis’
Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben
voor de Maranathakerk.
‘Ik ben geboren in
Sierra Leone, in een
gelovig gezin. Iedere
zondag gingen we
naar de kerk. We
waren methodist.
Opgegroeid ben ik in
Genève, waar mijn
vader bij de
Verenigde Naties
werkte. In 1995 ben ik
voor de liefde naar
Nederland gekomen. Ik studeer momenteel voor accountant.
Zo’n twintig jaar geleden kwam ik bij toeval voor het eerst in de
Maranathakerk en ik ben hier gebleven. Ik heb daar drie
redenen voor: de mooie muziek, de laagdrempelige diensten en
de vriendelijke mensen die ik heb leren kennen. Als ik ’s
zondags bij het koffie drinken om me heen kijk, zie ik één grote
christelijke familie. Ik ga iedere keer met een mooi gevoel weer
naar huis. De hele week kan ik daarop teren.
Zingen doe ik graag. Ik vond het fijn dat ik tijdens de
coronapandemie ook enkele keren solo heb kunnen zingen,
vanaf de orgelgalerij.
Ik vind de Maranathakerk een bijzondere kerk. God is hier
aanwezig, zo ervaar ik dat.’

Vespers in de tijd voor Pasen
In de 40-dagentijd zijn er zoals altijd de vespers, steeds op
woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur. Op 9, 16, 23 en 30
maart en 6 april. Een half uurtje om samen tot rust te komen, om
samen een tekst te lezen, een paar liederen te zingen, naar
muziek te luisteren, stil te zijn. Om toe te leven naar het
Paasfeest. Bent u er nog nooit bij geweest? Goed om het eens
mee te maken!

IM Antonia Pormes-de Does (1931-2022)
Op 31 januari overleed op negentigjarige leeftijd mevrouw
Antonia Pormes-de Does. Vanuit de Maranathakerk hebben we
haar zaterdag 5 februari in kleine kring begraven. We beleefden,
te midden van haar familie, een bijzonder afscheid. Als tekst om
haar uitgeleide mee te doen koos de familie Psalm 23, die we in
verschillende vertalingen hebben gelezen. Naast het bijzondere
orgelspel van Lieuwe de Jong hoorden we prachtige muzikale
bijdragen van haar kinderen. Mevrouw Pormes zal gemist
worden door haar gezin, maar ook door haar familie op de
Banda-eilanden ( een groep vulkanische eilanden, horend bij de
Zuid-Molukken), waar ze veel goeds heeft gedaan. Samen met
haar man heeft ze er voor gezorgd dat daar kinderen naar
school konden gaan en liet ze huizen bouwen voor familieleden
die hun onderkomen waren kwijtgeraakt. Wij wensen haar man,
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe deze weken en
maanden. (Ds. Folly Hemrica)

Over de schutting kijken
Het is altijd bijzonder als mensen uit heel verschillende werelden
elkaar treffen en in gesprek raken. In de gevangenis van
Scheveningen zag ik een keurige ‘Haagsche’ dame in het
stiltecentrum het lange grijze haar van een langgestrafte
gedetineerde vlechten. Ze deed dat elke vrijdag en het was een
vredig tafereel. Zij in een roze mantelpakje, hij in een
spijkerbroek. Zij had vroeger ook vlechten gedragen en hij had
net zijn haar gewassen. Handig als iemand dan even een goede
vlecht kan maken.
Het is goed om af en toe uit je comfortzone te stappen en om te
gaan met mensen die je niet direct vertrouwd zijn. Dat gaat een
beetje in tegen onze neiging om soortgenoten op te zoeken.
Maar het kan zulke leuke ontmoetingen opleveren!

Kerkdiensten maart 2022
Alle diensten beginnen om 10.30 uur.

Zondag 27 februari
Zondag 6 maart
Zondag 13 maart
Zondag 20 maart
Zondag 27 maart

ds. Casper van Dongen
ds. Bert Kuipers (1e 40 dagentijd)
ds. Rob van Essen (2e 40 dagentijd)
Mark van der Laan (3e 40 dagentijd)
ds. Leo de Leeuw (4e 40 dagentijd)

Dat ontdekte ik ook weer toen ik namens de gemeente nieuw
ingekomenen ging bezoeken. Toen ik op een regenachtige
middag aanbelde bij een statig pand aan de Koningin
Emmakade, deed een ruig uitziende man open. Ik vroeg me
hardop af waar ik verzeild was geraakt. ‘Kom eerst maar even
binnen’, zei hij, ‘dan zal ik je dat zo uitleggen.’ Het bleek een
safe house voor verslaafden te zijn. Wat me opviel was de
alleraardigste ontvangst: ik kreeg thee en koekjes en voor ik er
erg in had zat ik met drie mannen aan de keukentafel. Het werd
een levendige ontmoeting, waarbij we van alles uitwisselden
over geloven en over de kerk. ‘Geloven jullie nog?’ vroeg ik.
Daar kwamen heel verschillende antwoorden op.
Als we een gastvrije gemeente willen zijn dan kunnen we van
hen nog veel leren. Ze deinsden niet terug toen ik vertelde dat ik
dominee was en ik probeerde ook niet terughoudend te zijn voor
het gezelschap waar ik in verzeild was geraakt. We spraken met
elkaar zonder vooroordelen en met oprechte benieuwdheid naar
elkaars levens. Toen ik wegging werd ik door drie mannen
uitgezwaaid : ‘Komt u nog eens langs, mevrouw? Dan gaan we
nog eens verder praten.’
Gastvrijheid: het vermogen om het met elkaar uit te houden en
met elkaar op avontuur te gaan. Elkaar aanvaarden op het punt
waar we zijn. Waarom? Omdat de Eeuwige precies dát bij ons
doet. (Ds. Folly Hemrica)

Bazaar in aantocht, 29 en 30 april
Op vrijdag 29 april en zaterdag 30 april komt het langverwachte
vervolg van de bazaar. In oktober hadden we alleen een
kledingbeurs. We hoopten in februari een boekenbeurs te
kunnen doen, maar tot nog toe was dat niet mogelijk. Nu kan het
weer! En niet alleen boeken, want de kelder ligt al twee jaar
afgeladen vol, dus het wordt hoog tijd dat we dat kwijt kunnen.
Zet alvast de datum in uw agenda of op uw kalender.
We hebben natuurlijk ook weer veel mensen nodig om te helpen
met rondbrengen van flyers, opbouwen van de bazaar in die
week (maandag 25 april t/m donderdag 28 april), het bakken van
cakes en hartige of zoete taarten (voor verkoop aan de bar) en
om te helpen bij de verkoop in de stands. U bent zeer welkom
als medewerker. Graag aanmelding bij ondergetekende, per
mail, telefoon of mondeling. Carolien Gijsbers, tel. 06 10 16 90
59.

Concert: ’Met het oog op het voorjaar’
Het Viva Ensemble brengt woensdagochtend 2 maart (10 tot 12
uur, toegang gratis) een veelkleurig programma met de titel ‘Met
het oog op het voorjaar’. U hoort muziek uit verschillende tijden
en stijlperiodes met componisten als Purcell, Schubert,
Mendelssohn en Bernstein. De uitvoerenden zijn Marije Beckers,
cello, Marjon van Es, zang, André Nolden, zang en Jaap de Wit,
piano.
Marije Beckers studeerde literatuurwetenschap. Ze is
momenteel werkzaam bij Panorama Mesdag, waar ze ook af en
toe concerten organiseert. In orkesten als het Rotterdams
Barokensemble en het Leids Barokensemble deed ze ervaring
op met continuo- en orkestpartijen.
Marjon van Es was werkzaam als docent klassieke talen en
Nederlands. Ook volgde ze de opleiding tot zangpedagoog aan
de Schumann-academie. Momenteel geeft ze zangles en
studeert ze piano.
André Nolden heeft naast zijn werk als architect vele jaren in
kamerkoren en kleinere ensembles gezongen. Thans zingt hij
regelmatig in projectkoren zoals het Leids Cantate Consort, het
Haags Barok Gezelschap en Chordiality, en als bassolist.

Jaap de Wit heeft bouwkunde gestudeerd. Hij werkt nu als
senior opbouwwerker bij stichting Voor Welzijn in Den Haag. Hij
studeerde piano onder andere bij Patrick Hopper.

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

Voorbeden door gemeenteleden
De afgelopen maanden werd een traditie in ere hersteld: in
enkele kerkdiensten werden de voorbeden niet zoals altijd
verzorgd door de diaken, maar door een ander gemeentelid. Het
waren Sander van der Eijk en Govert Lakerveld. Ook in maart
verzorgen gemeenteleden in twee diensten de voorbeden. Het
zijn Chris van Dam, die dit eerder heeft gedaan, en Lieuwe de
Jong.

Collectebonnen: gemakkelijk en voordelig
Wie op zondag geen contant geld bij zich heeft maar toch het
gevoel wil hebben een ‘duit’ in de collectezak te deponeren, kan
collectebonnen aanschaffen. Voordeel: de aanschaffactuur geldt
als bewijs van een gift en is daardoor aftrekbaar bij de
inkomstenbelasting.
De collectebonnen zitten in velletjes van twintig stuks.
20 bonnen a € 0,50 = € 10
20 bonnen a € 1,25 = € 25
20 bonnen a € 2,50 = € 50
U kunt het bedrag overmaken naar de rekening van PGG
Maranathakerk, NL 21 INGB 0000 5830 00, o.v.v. het gewenste
aantal bonnen plus adresgegevens. De bonnen worden dan
thuisbezorgd/ opgestuurd. (Helga Vermaas, penningmeester)

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

