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Vrolijke speurtocht op Kerstavond 
Op Kerstavond, zaterdag 24 december, is er een vrolijke 
speurtocht, bestemd voor kinderen en volwassenen. Begin- en 
eindpunt is de Maranathakerk. De tocht voert langs bekende 
scenes uit het kerstverhaal. Acteurs spelen de scènes. 
Aanmelden voor de ‘kribbetocht’ is niet nodig. Deelname is 
gratis. Vertrek vanaf 18.30 tot 19 uur. De tocht duurt een uur. 
 

Het nieuwe jaar begint 
met een ochtendgebed 
Nieuwjaarsdag valt dit jaar op een zondag. We beginnen het 
nieuwe jaar om 10.30 uur met een ochtendgebed, verzorgd door 
ambtsdragers. Daarna is er een nieuwjaarsontmoeting waarin 
we feestelijk met elkaar het nieuwe jaar inluiden. 
 

Huwelijksdienst op zaterdag 7 januari 

Op zaterdag 7 januari vindt in de Maranathakerk van 11.45 tot 
12.45 uur de kerkelijke inzegening plaats van het huwelijk van 
Hanne Kouwenberg en Abram Klop. U bent van harte welkom 
om hierbij aanwezig te zijn, de inloop is vanaf 11.15 uur. 
Voorganger in deze dienst is onze wijkpredikant ds. Mark van 
der Laan. 
 

Meeleeskring op woensdag 18 januari 

Op woensdag 18 januari vindt om 15.00 uur in de Tuinzaal weer 
een bijeenkomst van de meeleeskring plaats. Dit keer lezen we 
de tekst die op zondag 22 januari centraal zal staan: de roeping 
van Simon, Andreas, Jacobus en Johannes uit Matteüs 4: 12-22. 
Zij worden achter hun visnetten weggeroepen om Jezus te 
volgen. Ter voorbereiding op de dienst lezen en bespreken we 
deze tekst alvast met elkaar. Neem voor vragen gerust contact 
met mij op via predikant@maranathakerkdenhaag.nl of 06 20 82 
19 82. 
 

Bevestiging Jan Kouwenberg op zondag 22 januari 

U las al dat we op zondag 22 januari een roepingsverhaal lezen. 
Toepasselijk genoeg hopen we deze zondag Jan Kouwenberg in 
het ambt van diaken te bevestigen. We zijn dankbaar dat Jan 
het team van de diakenen wil komen versterken en kijken uit 
naar een vreugdevolle dienst. 
 
Nieuwe bijeenkomst ‘Maranathakerk 
nieuwe generatie’ op 22 januari 

Op zondag 22 januari komt na de kerkdienst ook de groep 
‘Maranathakerk nieuwe generatie’ weer samen. Deze groep voor 
gemeenteleden van grofweg 25 tot 45 jaar is vorig jaar al een 
aantal keer bijeengeweest. Na de koffie beginnen we met een 
lunch waarbij aan iedereen gevraagd wordt om iets mee te 
nemen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over roeping, het 
thema van de kerkdienst die ochtend. Wat zegt die term ons in 
deze tijd? Ervaar jezelf een roeping en hoe zou je die 
omschrijven? 
We willen ook met elkaar zoeken naar de roeping van de 
Maranathakerk in deze tijd en deze wijk. Onderwerp van 
gesprek is ook welke andere activiteiten we met elkaar zouden 
kunnen gaan ondernemen. We hopen je daarom die middag te 
ontmoeten. 
Heb je vragen over deze groep? Neem dan gerust contact op 
met Pieter van den Broek (p.j.vandenbroek@gmail.com) of met 
mij via predikant@maranathakerkdenhaag.nl of 
06 20 82 19 82.  
 
Ds. Mark van der Laan 

 

Even voorstellen: Henk en Lani Wagenaar 
 

‘We ervaren hier sympathie en harmonie’ 
 

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

Henk Wagenaar: ‘Ik kom uit een hervormd gezin, mijn 
grootvader was luthers. Ik heb op handelskantoren gewerkt, 

later op het ministerie 
van Verkeer en 
Waterstaat, op de 
afdeling die het vervoer 
van gevaarlijke stoffen 
controleerde.’ 
Lani Wagenaar: ‘Ik ben 
boekhoudster geweest.’ 
Beiden: ‘Vroeger gingen 
we als vanzelfsprekend 
met onze 
(schoon)ouders naar de 

kerk. Na hun overlijden is de kerkgang in het slop geraakt. Maar 
op een goed moment begon het toch te kriebelen. De kerk werd 
weer belangrijk. 
We (her)ontdekten het bestaan van de Maranathakerk, waar 
onze vrienden Ruud en Esther Condé zijn getrouwd. Daarbij de 
vriendelijke aanvangstijd van de diensten, half elf. We moeten 
zeggen dat de kennismaking, nu zes jaar geleden, ons goed is 
bevallen. 
Zoals ook anderen zullen zeggen is het de combinatie die ons 
hier aanspreekt: de diensten ademen een weldadige rust, en 
daarnaast genieten we van het sfeervolle gebouw. En van de 
warme contacten die we hebben opgebouwd. We zijn ook bij de 
PIGL gegaan, de stichting Protestants Indisch Geestelijk Leven, 
die op dinsdagochtend bijeenkomsten houdt, een soort 
gemoedelijke kerkdiensten met veel gezelligheid en muziek. 
We hebben inmiddels in de Maranathakerk onze draai 
gevonden. Sympathie en harmonie, zo zou ik willen omschrijven 
wat we hier ervaren. Wat ik in de kerk het belangrijkste vind? 
Zingen. Zingen is eer bewijzen aan mijn Schepper. Ik geloof en 
daarom zing ik.’ 
(Alle afleveringen staan ook op de website maranathakerkdenhaag.nl) 
 

Mooie kleuren, fijne geuren 
en wie weet lekkere druiven 
De Maranathakerk is een ‘groene kerk’, een van de 414 kerken 
in Nederland die zich georganiseerd hebben om te werken aan 
de leefbaarheid van Gods schepping. We proberen bewuster te 
leven met activiteiten die gericht zijn op een rechtvaardige 
verdeling van wat de aarde te bieden heeft en het zorgvuldig 
omgaan daarmee. 
We zijn ons, ook als kerk, bewust van onze veel te grote 
ecologische voetafdruk en proberen daar verandering in te 
brengen. Als kerk zijn we druk bezig met verduurzaming en 
isolatie van het gebouw om de energieconsumptie te beperken.  

De afgelopen 
maanden hebben 
we veel kunst in de 
kerk gehad; 
schilderijen/werken 
van drie 
kunstenaars waar 
de boom centraal 
staat; ze richten 
onze aandacht op 
de natuur en 
verwijzen ook naar 
de vele Bijbelse  
 

verhalen waar bomen een rol spelen. 
Als werkgroep bedachten we dat het mooi zou zijn de binnentuin 
te verfraaien. Zo hebben Henk en Gerard deze zomer een 
robuuste pergola gebouwd en onlangs zijn acht planten 
aangebracht. Kijkend vanaf het terras: van links aan de muur 
een witte jasmijn, daarnaast onder de pergola een witte druif,  



 

Kerkdiensten januari 2023 
Diensten beginnen om 10.30 uur.  
 

Zondag 25 dec ds. Mark Van der Laan, Eerste Kerstdag 
Zondag 1 jan Ochtendgebed, daarna Nieuwjaarsontmoeting 
Zondag 8 jan ds. Folly Hemrica 
Zondag 15 jan ds. Erika van Gemerden 
Zondag 22 jan ds. Mark van der Laan 
Zondag 29 jan ds. Rob van Essen 
 

 

dan aan de eerste poot een sterjasmijn, daarnaast een witte 
roos, aan de tweede poot een roze roos en een witte jasmijn, 
aan de rechter muur een blauwe druif en daarachter een witte 
clematis. Midden op de grasmat is een mispel geplant, een 
geschenk van de gemeente Den Haag. We hopen komend jaar 
op mooie kleuren, fijne geuren en wie weet lekkere druiven. 
Werkgroep Groene kerk (Jorina van Bergen, Govert Lakerveld, Jan 
Kouwenberg) 
 

Nog steeds dagelijkse demonstratie 
voor Russische ambassade 
Tien maanden na de Russische inval in Oekraïne is er nog 
steeds een dagelijkse demonstratie van betrokken Hagenaars 
voor het gebouw van de Russische ambassade aan de Andries 
Bickerweg. Een grote geel-blauwe Oekraiense vlag is tussen 
een paar bomen gespannen. Niet te missen voor wie er langs 
loopt – of wie in het gebouw werkt. 
Welgeteld 130 bewoners van Duinoord, Statenkwartier en de 
Archipel houden bij toerbeurt een uur de wacht. Zelfs van buiten 
Den Haag komen demonstranten. Vandaag treffen we Tet van 
der Pol uit het Zeeheldenkwartier. Weggedoken in een dikke jas 
en warme muts kijkt ze strijdbaar naar het gesloten 
ambassadegebouw. ‘Als het moet blijven we hier nog drie jaar 
staan’, zegt ze. Af en toe maakt ze een praatje met een 
voorbijganger. Zoals laatst, vertelt ze, toen een Oekraiense 
vrouw haar even gezelschap hield. Haar man vecht aan het 
front, en zij woont nu in Den Haag. 
De zaterdagmiddag voor Kerst hebben de demonstranten onder 
de vlag een half uurtje kerstliederen gezongen, tot 
zonsondergang. Dat is het moment waarop volgens afspraak 
met de gemeente Den Haag de spandoeken weer moeten 
worden weggehaald. 
De kerken van Duinoord, verenigd in het Oecumenisch Beraad 
Duinoord, hebben in het voorjaar met een vriendelijke brief 
contact gezocht met de Russische kerk aan de Obrechtstraat. 
‘Mocht u behoefte hebben, misschien nu of verder in de 
toekomst, aan contact en het uitwisselen van gedachten en 
ideeën, dan horen we dat graag’, schreef ds. Geertje Zomer van 
de Noorderkerk vanuit het OBD indertijd aan de kerk, die onder 
gezag staat van de Poetingetrouwe patriarch Kiril van Moskou. 
Tot nader contact is het echter tot dusver niet gekomen. 
 

Tachtig hyacinthen 
voor tachtig-plussers 

Welgeteld tachtig hyacinthen 
hebben in de week voor Kerst 
hun weg gevonden naar even 
zoveel tachtig-plussers van de 
Maranathakerk. Het waren de 
kerstgroeten voor de ouderen. 
Wat heet ‘oud’. Er zaten dit jaar 
drie negentigers in de groep, 
met als kampioen een 
gemeentelid van 99 jaar. 

Marja Korving, die samen met Sietske Oosterheert de 
plantjesactie coördineert, vertelt dat tachtig-plussers tweemaal 
per jaar een attentie van de kerk krijgen, met Kerst en met 
Pasen. En om de vijf jaar krijgen ze op hun verjaardag een 
bloemetje. De hyacinthen, vergezeld van het tijdschrift Open 
Deur en een nieuwjaarskaart van dominee Mark van der Laan, 
worden zeer gewaardeerd, aldus Marja Korving. ‘Dank u wel, 
wat aardig!’, is de standaard-reactie als de vele vrijwilligers de 
bloemen komen bezorgen.  

Duizend euro voor 
Jong Transvaal 
Uit de bazaaropbrengst van vorig jaar is zoals gebruikelijk 
duizend euro afgestaan voor een ‘goed doel’ in Den Haag. 
Ditmaal is de keus gevallen op Jong Transvaal, een project van 
Stek, de uitvoeringsorganisatie van de Haagse protestantse 
Diaconie. In de voormalige Julianakerk in Transvaal kunnen 
scholieren van het voortgezet onderwijs tussen twaalf en 
achttien jaar vier dagen in de week terecht voor 
huiswerkbegeleiding. Ze worden daarbij geholpen door 
vrijwilligers, (oud-) docenten en gevorderde studenten uit de 

buurt. 
De bijdrage van de 
Maranathakerk is 
nadrukkelijk bedoeld 
voor activiteiten die de 
scholieren in staat 
stellen deel te nemen 
aan activiteiten van 
culturele aard buiten 
de eigen wijk, om 
daarmee nieuwe 
ervaringen op te doen 

en hun horizon te verbreden. 
De symbolische cheque van duizend euro is in november 
namens de Maranathakerk overhandigd aan Inge van Bommel, 
die de leiding heeft van Jong Transvaal. 
Op de foto: Inge van Bommel (l) met de geschonken cheque en 
met bloemen, overhandigd door Carolien Gijsbers. 
 

Nieuwjaarsconcert met 
ensemble Bonheur 
Op woensdagochtend 4 januari treedt Ensemble Bonheur op 
met een vrolijk nieuwjaarsprogramma, genaamd 'Met Vrienden 
het Nieuwe Jaar in’. 
De musici zijn Jack van Dooremaal, viool, Marije Beckers, cello,  
Hanna van Halm, piano, Kitty Havermans, piano, Martin van 
Noord, piano. 
Het koffieconcert is van 10 tot 12 uur in de (warme!) 
gemeentezaal. De toegang is vrij en de koffie is gratis. 
 

 

Colofon 

 
Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraaat 156, 
2517 HB Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.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 

 


