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‘Uit de kerkenraad’: verkiezing nieuwe 
predikant in gemeentevergadering 
Goed nieuws te melden vanuit het beroepingswerk. De 
beroepingscommissie heeft haar werkzaamheden afgerond en 
aan de wijkkerkenraad een unaniem advies gegeven tot 
voordracht van een kandidaat. De wijkkerkenraad heeft dit 
advies van harte aanvaard, waarna in een gezamenlijke 
vergadering van de algemene kerkenraad PGG en de 
wijkkerkenraad Maranathakerk het besluit is genomen de 
kandidaat voor te dragen aan de wijkgemeente.  
De verkiezing van de kandidaat tot de te beroepen predikant 
vindt plaats in een gemeentevergadering. De gemeente is 
daartoe van harte uitgenodigd op zondag 11 september, na de 
kerkdienst, in de Maranathakerk. De eerder aangekondigde 
aandacht voor gemeenteactiviteiten op die zondag wordt 
doorgeschoven naar zondag 2 oktober. 
De beroepingscommissie zal op 11 september een presentatie 
geven van het gelopen traject als onderbouwing van de keuze 
voor de kandidaat. De kandidaat zal er zelf ook zijn, zodat er 
gelegenheid is persoonlijk in gesprek te gaan. Wanneer de 
gemeente kiest voor het beroepen van de voorgedragen 
kandidaat, kan vrij snel daarna het beroep worden uitgebracht. 
Maar dat is alweer de volgende fase. Nu eerst op weg naar 11 
september! (EvG) 
 

Folly Hemrica heeft werk als interimpredikant 
noodgedwongen neergelegd 
´Lieve gemeente van de Maranathakerk, 
In de loop van juli hebben we als gezin het verdrietige nieuws 
gekregen dat mijn man lymfklierkanker heeft. Dat betekende een 
spannend traject met behandelingen, die hopelijk hun vruchten 
gaan afwerpen. 
Het betekende ook dat ik mijn werk als interimpredikant moest 
neerleggen, omdat ik nu hier thuis nodig ben. 
Dat er al zoveel warme contacten zijn ontstaan hebben we de 
afgelopen dagen ervaren. Zoveel steun en medeleven heeft ons 
goed gedaan. We stellen uw betrokkenheid erg op prijs maar 
zouden willen vragen ons niet te bellen omdat we dat als 
belastend ervaren. Maar alle kaarsjes, gebeden en goede 
gedachten zijn natuurlijk meer dan welkom. 
Op een passend moment kom ik van u allemaal echt afscheid 
nemen. Ik beloof u dat ik niet zomaar zal verdwijnen! 
Vrede en alle goeds, uw ds. Folly Hemrica´ 
(Ds. Folly Hemrica is desgewenst bereikbaar via de kerk:  
p/a Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156, 2517 HB Den Haag.) 

 

Geloof en schoonheid horen 
onlosmakelijk bij elkaar 
Een bevriende beeldhouwster zei: ‘Alles is vormgegeven, over 
de simpelste dingen heeft iemand nagedacht. Over de vorm van 
je tafel, over je prullenmand, over het bestek dat je vasthoudt. 
Waarom zou je dan niet kiezen voor iets waar iemand goed over 
heeft nagedacht, voor iets wat mooi is?’ 
In haar huis was dan ook alles prachtig, van de toiletrolhouder 
tot de kleur van de gordijnen. En ze maakte zelf ook nog 
prachtige beelden. Bij haar kreeg ik eerlijk gezegd ook wel eens 
zin in plastic bekers met slordig ingeschonken koffie. 
Waarschijnlijk was dat afgunst: mij zou het immers nooit lukken 
om met zoveel aandacht te leven. Want dat is het, denk ik: het is 
de zorgvuldige aandacht die schoonheid oplevert. Goed kijken, 
iets op waarde schatten, iets met zorg doen, iets betekenis 
geven. Eigenlijk doen we elke kerkdienst niet anders. 

‘Beauty is in the eye of the beholder’, zeggen ze in Engeland en 
dat wil zoveel zeggen als: schoonheid zit in het oog van degene 
die kijkt. Het is de blik van de liefhebber die laat zien wat of wie 
mooi is. Zonder die liefdevolle blik zijn alle dingen verweesd en 
zonder bestemming. Het leven zonder die blik lijkt nog het 
meeste op een rommelmarkt, waar allerlei verweesde dingen bij 
elkaar staan. Maar dan komt de verzamelaar! Met zijn of haar 
blik krijgen al die losse dingen betekenis en waarde. Ik vind het 
wel een mooi beeld voor God: de Eeuwige als de grote 
Verzamelaar.  
Het is niet eenvoudig om met zo’n blik om je heen te kijken. 
Schoonheid is namelijk in de ogen van veel mensen verdacht. 
‘Maak het niet mooier dan het is, of ‘mooipraterij’! Schoonheid 
als ontkenning van de lelijkheid en de grimmigheid. Toch horen 
geloof en schoonheid onlosmakelijk bij elkaar en daarom is een 
verzorgde liturgie ook zo belangrijk. In ieder geval als medicijn 
tegen de somberheid, tegen de verleiding de wereld als één 
grote zwarte vlek te zien. 
Schoonheid niet als ontkenning maar als een gelovige daad van 
verzet tegen de zinloosheid van het bestaan. Niet om de 
lelijkheid te ontkennen maar om er iets anders tegenover te 
stellen, iets dat verwijst naar leven zoals God het bedoeld heeft. 
Ds.Folly Hemrica 
(Dit is de laatste bijdrage van Folly Hemrica aan de Berichten.) 
 
 

Even voorstellen: Ineke Leyenaar: 
 

‘Er is hier van alles te beleven’ 

 

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

 
Ineke Leyenaar: ‘Na 
mijn schooltijd heb ik de 
bekende 
secretaresseopleiding 
van Schoevers gedaan, 
waardoor ik een aantal 
talen goed spreek. 
Daardoor kon ik gaan 
werken op het 
Nederlandse consulaat 
in Kabul, Afghanistan. 
Dat was nog in de tijd 

dat vrolijk uitgedoste hippies er naar toe liftten. Het was een 
onvergetelijke periode in een prachtig land. Later ben ik naar 
Europa teruggekeerd, ik heb jaren in Keulen gewoond. 
Uiteindelijk ben ik met drie kinderen in Den Haag gaan wonen, 
de stad waar ik ook opgegroeid was. Ik ben danslerares 
geworden. 
Van mijn moeder en een tante hoorde ik van de 
gemeentemaaltijden in de Maranathakerk. Mijn moeder was een 
beetje met het geloof opgevoed. Zo ben ik hier terecht gekomen.  
De kerk is voor mij belangrijk. Meestal ga ik ook op zondag. Dat 
verhaal van Jezus blijft me fascineren. Het is een hoopvol 
verhaal. Ik ga altijd weer met een blij gevoel naar huis. En de 
muziek die ik in de kerk hoor, daar kan ik ook van genieten. 
Tijdens de diensten en ook op concerten. 
Gek genoeg ben ik geen lezer. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit één 
zin in de bijbel gelezen. Maar horen doe ik als de beste. Ik hoor 
nog een vlieg op de muur. Daarom voel ik me zo thuis in de 
Maranathakerk. Als ik om me heen kijk, is er van alles te 
beleven.’ 
 

Chris van Dam over ontspoorde 
relatie burger-overheid 
Gemeentelid Chris van Dam, oud-Kamerlid, houdt een week na 
Prinsjesdag een voordracht over een actueel onderwerp: de 
ontspoorde verhouding tussen burger en overheid. Hij was 
voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie 
kinderopvangtoeslagen. Het vernietigende rapport ‘Ongekend 
onrecht’ leidde tot het aftreden van het kabinet. Na de lezing is 
er gesprek met het publiek. 
Woensdag 28 september, 20 uur. Toegang € 5. 



 

Kerkdiensten september 2022 
Diensten beginnen om 10.30 uur. 
 

Zondag 28 aug ds. Rob van Essen 
Zondag 4 sept ds. Aart Verburg, Oegstgeest, S&T 
Zondag 11 sept ds. Erika van Gemerden, gemeentevergadering 

Zondag 18 sept naar Noorderkerk, Vredeszondag. Dss. Erika 

van Gemerden en Karl van Klaveren. 

Zondag 25 sept ds. Rob van Essen 
 

 

IM Vera Maria Böck (10 maart 1933-15 augustus 2022) 
Vera Maria Böck, die op 89-jarige leeftijd is overleden, is 
herdacht in een kerkdienst. Gemeentelid Henk Teutscher 
vertelde haar persoonlijke verhaal. Katholiek opgevoed, koos 
Vera op latere leeftijd voor de protestantse kerk van haar 
moeder, omdat die haar meer ruimte bood voor denken en 
geloven. In de oecumenische Maranathakerk voelde ze zich 
opgenomen als in een groot gezin. ‘Mijn leven is gevuld met 
mensen die er voor elkaar willen zijn’, zei ze. Voorganger ds. 
Jan Maasland, die Psalm 139 las, citeerde uit haar persoonlijk 
credo, uitgesproken toen ze zes jaar geleden op zondagochtend 
belijdenis deed. ‘God is mens geworden om ons te leren wat 
ultieme liefde is’, zei ze toen. Nadat Lieuwe de Jong een 
orgelbewerking van Bachs ‘Jesu bleibet meine Freude’ had 
gespeeld, zongen familie en gemeente ‘Daar ruist langs de 
wolken’, Vera’s lievelingslied dat ze van haar moeder had 
geleerd en dat ze, geboren in Bandoeng, altijd uit volle borst 
meezong in de Indische PIGL-bijeenkomsten, die haar dierbaar 
waren geworden. (JG) 
 

Twee dagen in teken van gezellige bazaar 
De jaarlijkse najaarbazaar wordt gehouden op vrijdag 2 
september, 14-19 uur, en zaterdag 3 september, van 11-15 uur. 
Het aanbod is weer groot: kleding, boeken, brocante, klein 
huisraad, serviesgoed, schilderijen, speelgoed, handwerken, 
schoenen, tassen, enz. Er is ook een rad van avontuur. Verder 
zijn er hapjes en drankjes: vis, saté, koffie met taart en broodjes. 
 

Stichting Steunfonds maakt de 
‘ondernemende kerk’ mogelijk 
De Maranathakerk wordt, naast de bijdragen van kerkleden, in 
brede zin ook ondersteund door de Stichting Steunfonds 
Maranathakerk. Hieronder een korte uitleg. 
Op 24 november 2008 besloot de kerkenraad van de 
Maranathakerk de (kerkelijke) wijkvereniging Duinoord en 
Zorgvliet op te heffen. Met het vrijkomende bedrag van € 7.300 
euro werd de Stichting Steunfonds Maranathakerk (SSM) 
gereactiveerd. Deze stichting was in 2001 opgericht maar had 
tot dan toe een slapend bestaan geleid. Simultaan besloot de 
kerkenraad dat het steunfonds, behalve als depot voor legaten 
en giften, met name als vehikel zou dienen om het nieuw 
aangevangen culturele en levensbeschouwelijke programma 
van de kerk te organiseren. De leden van de 
publiciteitscommissie werden bestuursleden van de stichting. 
SSM had, vanaf haar oprichting, statutair ten doel: a) het 
(financieel) mogelijk maken en ondersteunen van activiteiten van 
de Maranathakerkgemeente; b) het (financieel) mogelijk maken 
van oecumenische activiteiten in het gebouw; alles in de ruimste 
zin van het woord. Middelen om dat doel te bereiken zijn het 
werven van giften, subsidies en legaten. 
Vanaf het begin werden goed bezochte lezingen georganiseerd. 
We konden onder anderen verwelkomen: de theoloog Klaas 
Hendrikse (‘Geloven in een God die niet bestaat’), schrijvers als 
Vonne van der Meer (‘Eilandgasten’), Joke Hermsen (‘Stil de 
tijd’), Jan Siebelink (‘Knielen op een bed violen’), politici als 
Dries van Agt, Willem Aantjes, Ahmed Marcouch, Gert-Jan 
Segers en Ella Vogelaar, en vele anderen. De concerten op 
zondagmiddag brengen laagdrempelige, hoogwaardige muziek. 
 
We zijn nu vele jaren en meer dan driehonderd lezingen en 
concerten verder, met grote aantallen deelnemers. Opvallend is 
dat de bezoekers uit de hele stad en zelfs regio komen. Voor de 
Maranathakerk is het SSM-programma een integraal onderdeel 
van haar werk: een vorm van presentie van de kerk in de wereld. 

Met de lezingen worden onderwerpen aangesneden op het 
snijpunt van cultuur, maatschappij, spiritualiteit, politiek en kerk. 
Zoals de zending in Indonesië op basis van medische zorg 
contacten legde met de bevolking, kan SSM als eigentijds 
vehikel dienen om met levensbeschouwelijke en culturele 
verdieping het werk Gods in de omgeving van de Maranathakerk 
te dienen. Vermits de Maranathakerkgemeente de evangelische 
dimensie ervan beproeft en tracht te sublimeren. Het mooie is 
dat de bezoekers vaak hun waardering voor dit werk uiten, ook 
in geldelijke zin. 
Aardig om te weten: SSM betaalt voor het zaalgebruik, zodat we 
mede het werk van de kerkrentmeesters ondersteunen. Al in het 
eerste jaar van haar ‘ontwaken’ heeft SSM de fraaie vleugel 
aangeschaft, en later een projector. Voorts was er 
salarissuppletie voor de cantor-organist, toen de Haagse 
protestantse gemeente verlaging van niveau en bezoldiging van 
alle musici verordonneerde. Dat het orkest Musica Poëtica een 
vaste plaats in de kerk heeft gevonden, is mede dankzij SSM. Er 
worden uitgaven gedaan voor publiciteit. Ook de fruitboompjes 
die de werkgroep Groene kerk naast het gebouw heeft geplant 
heeft SSM betaald. Speciaal was de organisatie van een 
uitwisselingsproject met Bartning-kerken in Europa met behulp 
van een EU-bijdrage. Tenslotte is de financiering van het 
kunstproject bij het zeventigjarig bestaan van de kerk in 2019 via 
SSM gelopen. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat dankzij SSM de 
Maranathakerk naast de bekende typeringen als wijkkerk, 
stedelijke kerk enzovoorts er nog een eigenschap bij heeft 
gekregen. Dankzij de activiteiten waartoe de statuten oproepen, 
is de Maranathakerk mede een ‘ondernemende kerk’ geworden, 
ook in geestelijke zin. We proberen, om het bijbels te zeggen, 
met onze talenten te woekeren. En dat werpt vruchten af. De 
materiële functie van SSM uit het stichtingsjaar 2001 heeft zich 
vanaf 2009 verbreed tot een immaterieel platform waarmede de 
Maranathakerk op eigentijdse wijze haar spirituele missie naar 
de omgeving vervult. Tegelijk heeft SSM de zakelijke afdeling 
van de Maranathakerk royaal kunnen ondersteunen. 
Om een indruk te geven: aan giften van particulieren heeft SSM 
sinds 2009 circa € 13.090 ontvangen. In diezelfde periode kon 
circa € 10.000 worden overgemaakt naar de kerkrentmeesters. 
Het openingssaldo van € 7.300,- in 2009 is ultimo 2021 
aangegroeid tot € 12.411,25. 
Maarten van der Schaft, penningmeester 
 
 

Colofon 
Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraaat 156, 
2517 HB Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Predikant: vacature. 
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 
 



 


