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Laat je licht schijnen 
Op zondag 5 februari lezen we een korte maar krachtige tekst 
vol beeldende taal. We lezen woorden uit de Bergrede uit 
Matteüs 5: 13-16: ‘Jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn 
het licht voor de wereld’. 
Opvallend genoeg zegt Jezus niet dat we het zout van de aarde 
en het licht voor de wereld moeten worden, maar dat we het al 
zijn. Het komt er dan wel op aan om ons licht niet ‘onder een 
korenmaat te zetten’. Anders zal niemand het kunnen zien en 
zal het uiteindelijk uitdoven. We mogen ons licht dus laten 
schijnen. 
We hopen te ontdekken wat dat betekent en zullen daarbij ons 
licht opsteken in het Oude Testament. Want de Zaligsprekingen 
staan vol verwijzingen naar de Tenach. Jezus’ verwijzing naar 
het zout is daar geen uitzondering op.  
Ik kijk ernaar uit om in deze dienst voor het eerst met u het 
avondmaal te vieren. In vergelijkbare bewoordingen als in de 
Bergrede zegt Paulus in 1 Korintiërs 12: 27 dat we als gemeente 
niet zozeer het lichaam van Christus moeten worden, maar dat 
we het lichaam van Christus zijn en dat iedereen daar deel van 
uitmaakt. Dat we als gemeente, hoe gebroken en gebrekkig ook, 
het lichaam van Christus zijn, is misschien wel het meest 
zichtbaar in het delen van brood en wijn. 
 
Huub Oosterhuis schreef het volgende tafelgebed: 
 
Moge ons 

Moge ons voor waar verschijnen 
die genoemd wordt zoon der mensen 
die gezegd wordt dood maar levend 
die gehoopt wordt mens voor allen- 
 
moge ons verschijnen deze, 
niet in droom, in stand van sterren, 
niet als spiegelbeeld in water 
maar in mensentaal van liefde. 
 
In dit mensenbrood gebroken, 
levenskansen, recht voor allen, 
in het drinken van de beker, 
in vergeving en ontferming 
 
moge ons verschijnen deze, 
ogenlicht en levensadem, 
knecht en koning, lam en herder, 
lieve meester, woord van God.  
 
(Uit: Huub Oosterhuis, Kom bevrijden. 150 gebeden, p. 131).  
 
Meeleeskring op dinsdag 31 januari 

Ter voorbereiding op de dienst van 5 februari is er op dinsdag 31 
januari weer een meeleeskring in de Tuinzaal (aanvang 15.00 
uur). We lezen Matteüs 5: 13-16 alvast en gaan met elkaar in 
gesprek. Welke vragen roept de tekst op? Wat valt ons op? Wat 
vinden we mooi of juist moeilijk? Ik vind het fijn om zo 
gezamenlijk de dienst voor te bereiden. Samen lees je meer en 
ontdek je details die je zomaar over het hoofd ziet. De ervaring 
leert dat het in de dienst op zondag ook helpt wanneer je door 
de week al een keer met de tekst bezig bent geweest. Weet u 
van harte welkom bij deze kring. Neem voor vragen gerust 
contact met mij op via predikant@maranathakerkdenhaag.nl of 
06 20 82 19 82. 
ds. Mark van der Laan 

 

Even voorstellen: Frank Wisse 
 

‘Ik hoor hier bij de inventaris’ 
 

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

Frank 
Wisse: ‘Ik 
ben 
geboren en 
getogen 
Hagenaar, 
net als mijn 
ouders. Ik 
heb altijd bij 
een bank 
gewerkt, op 
het grote 
kantoor van 
de ABN op 
de hoek 

van de Kneuterdijk en de Lange Vijverberg. Buitenlands 
betalingsverkeer, dat was mijn afdeling. De sfeer was er altijd 
goed, niet zo vormelijk als bij de concurrentie. Uiteindelijk kon ik 
bij een reorganisatie er met een vertrekpremie uit. Daarna heb ik 
nog een tijdje in een hobbywinkel gewerkt. 
We waren thuis rooms-katholiek. Als kind en puber heb ik alle 
rituelen meegemaakt: doop, eerste communie, vormsel, 
hernieuwing van de doopbelofte. We gingen naar de kerk aan de 
Leyweg, later naar de Sportlaan en de Kamperfoeliestraat. Maar 
geleidelijk aan is de kerk uit beeld geraakt. 
Via mijn nichtje, dat in het koor zong, ben ik in de Maranathakerk 
terechtgekomen. Eerst alleen bij de buurtkoffie op woensdag. 
Later hielp ik ook mee bij de gemeentemaaltijd. Sinds mijn 
vrouw Joke overleden is, nu twee jaar geleden, kom ik hier 
vaker, ook op zondag. Ik doe hier van alles. Ik hoor zogezegd bij 
de inventaris. 
De Maranathakerk is voor mij belangrijk. Ik ervaar de mensen 
hier als één grote familie. De dominees op zondag vind ik 
inspirerend, de muziek is mooi. Onlangs ben ik zelfs officieel lid 
van de Protestantse Kerk geworden, dooplid heet dat. Ik zou 
nog verder kunnen gaan en belijdenis doen, maar dat hoeft voor 
mij niet. Volgens mij ben ik al christelijk genoeg.’ 
 
Alle afleveringen staan ook op de website, maranathakerkdenhaag.nl 
 

Actie Kerkbalans: energierekening 
is extra bron van zorg 
Het is weer januari. De maand waarin de actie Kerkbalans plaats 
vindt. In de tabel kunt u zien waarvoor we uw bijdrage nodig 
hebben. De kerkelijke bijdrage van de leden is, samen met de 
verhuur van het gebouw, de belangrijkste bron van inkomsten, 
waarmee we onder andere de salarissen van de predikant, de 
organist en de koster moeten betalen en het gebouw moeten 
onderhouden.  
De energierekening is dit jaar een extra bron van zorg; die kan 
fors hoger uitvallen dan in de afgelopen jaren. Energie is ook wél 
een post waarop we kunnen bezuinigen. Door 
gedragsmaatregelen en isolatie, zoals ledverlichting in het hele 
gebouw, deuren dichthouden, thermostaat laag, dubbel glas 
voor zover dat er nog niet is. Tegelijkertijd worden plannen 
gemaakt voor energietransitie (zonnepanelen en verder). Dat 
betekent eerst investeren, voordat we kunnen besparen op de 
energierekening. 
Deze winter staat de verwarming in de kerkzaal laag; we zitten 
met warme kleding, al of niet met de jassen aan, in de kerk. (En 
als dat te koud is, houden we kerkdiensten in de gemeentezaal.) 
Gelukkig is er daarna warme koffie in de gemeentezaal waar wel 
een prettige temperatuur is. Voor investeringen op dit gebied zijn 
er wel subsidies, maar daarmee redden we het niet.  
Uw hulp is heel hard nodig, uiteraard niet alleen voor de 
energierekening, maar ook – en niet in de laatste plaats – voor 
kerkdiensten, pastoraat, kerkmuziek, kortom alles wat tot onze 
kerntaken behoort. 



 

Kerkdiensten februari 2023 
Diensten beginnen om 10.30 uur.  
 

Zondag 29 jan ds. Rob van Essen 
Zondag 5 febr ds. Mark van der Laan, Schrift & Tafel 
Zondag 12 febr ds. Ad Alblas 
Zondag 19 febr ds. Erika van Gemerden 
Zondag 26 febr ds. Robert Jan Bakkker 
 

 

U krijgt een dezer dagen de jaarlijkse enveloppe voor de Actie 
Kerkbalans in de bus met een formulier waarop u kunt 
vermelden hoeveel u in 2023 kunt bijdragen aan de 
Maranathakerk en wanneer u dat wilt doen (in welke maand of 
verspreid over een aantal maanden). Goed om te weten dat 
acceptgiro’s per 1 juni 2023 verdwijnen uit het betalingsverkeer. 
U kunt het geld automatisch laten overmaken, maar u kunt ook 
aangeven dat u het zelf wilt overmaken. We hopen dat we op u 
mogen rekenen. 
Vragen? U kunt ondergetekende mailen: cfm.gijsbers@planet.nl 
Carolien Gijsbers, ouderling-kerkrentmeester 
 
Uitgaven 
Salarissen     106.500  
Gebouw       40.000  
     groot onderhoud 18.000   
     klein onderhoud   6.000   
     energie (tot 2022!) 10.000   
     verzekeringen en 
     belastingen   3.000   
     diversen   3.000   
Afdracht aan centrale 
organen 

 
     10.000  

Eredienst         6.250  
Kantoorkosten         2.000  
  € 164.750  
 
Inkomsten 
Gemeenteleden en vrienden      65.000  

     (Actie Kerkbalans e.a.)  
Verhuur      54.000  
Bazaar      12.000  
Rente wijkreserve        6.600  
Diversen      10.300  
 € 147.900  
 
*De getallen zijn de globale getallen van de jaren 2019-2021. Vanwege 
de coronamaatregelen waren inkomsten en uitgaven in 2020 en 2021 
niet goed vergelijkbaar met andere jaren. 
 

Eerste inleverdag voor bazaar 
Ook dit voorjaar kunnen weer op enkele zaterdagen goederen 
worden ingeleverd voor de najaarsbazaar. De eerste 
gelegenheid is zaterdag 18 februari, tussen 10 en 12 uur. De 
bazaar is dit jaar op vrijdag 1 en zaterdag 2 september. 
 

Demonstranten lopen al jaar rondjes om 
departement Economische Zaken en Klimaat 
Demonstranten maken al een jaar iedere donderdagmiddag in 
de lunchpauze zeven rondjes om het gebouw van het 
departement van Economische Zaken en Klimaat aan de 
Bezuidenhoutseweg. Deze ‘Klimaatwake’ is een ingetogen 
actievorm, met een gelimiteerd aantal deelnemers. Het zijn 
zeven koppels. Liefhebbers kunnen op de rondjes inschrijven. 
De rondgang bestaat sinds de start van het kabinet Rutte IV. 
Minister Jetten van Klimaat is ermee ingenomen, heeft hij laten 
weten. De demonstratie houdt hem scherp. Bijval kwam er ook 
van Buitenlandse Zaken, waar een Nederlandse ‘internationale 
klimaatstrategie’ is geschreven. BZ-ambtenaren hebben de 
demonstranten laten weten dat hun pleidooi voor een meer 
internationaal perspectief op klimaatbeleid ook aan andere 
betrokken ministeries moet worden overgebracht. 
De donderdagse rondgang gaat door tot de overheidssteun voor 
de (van) fossiele (energie afhankelijke) economie afbrokkelt. De 
Klimaatwake heeft de minister de volgende adviezen gegeven. 
1) Treuzel niet. De kabinetsformatie heeft al veel te veel 
vertraging opgeleverd. 2) Focus op klimaatrechtvaardigheid. 
Nederland zou al in 2025 klimaatneutraal moeten zijn en niet 

pas in 2050 gezien onze relatief grote historische 
verantwoordelijkheid voor de klimaatverandering. 3) Doe aan 
crisiscommunicatie. Beleidsprogrammering is nodig, maar niet 
voldoende. 4) Wees realistisch, mik op het onmogelijke. Alleen 
door op 2025 te mikken kun je klimaatneutraliteit ruim genoeg 
vóór 2050 realiseren om wereldwijd 2050 haalbaar te maken. 
5) Neem de leiding én activeer anderen. Zorg dat 'het Rijk neemt 
de regie' niet overkomt als 'laat het rustig aan ons over' en mik 
op sneeuwbaleffecten' in de samenleving. 6) Ga in op de 
inbreng van burgers en maatschappelijk middenveld. Voorkom 
dat mensen die inbreng leveren zich genegeerd voelen.  
De rondjes op donderdag zijn een vervolg op de grotere 
estafettedemonstratie tijdens de kabinetsformatie. Daar namen 
zo’n achthonderd mensen aan deel, overdag voor de poort van 
het Catshuis en ’s nachts thuis vanachter de computer. In deze 
tweede fase, gericht op kabinet en ambtenaren, stelt de 
Klimaatwake zich op als een gezicht van de klimaatbeweging in 
het hart van politiek Den Haag. De actie wordt ondersteund door 
67 organisaties. Meer informatie: deklimaatwakers.nl, of via de 
kerngroep. E-mail: deklimaatwakers@gmail.com, tel. 06 24 18 
48 01, Wim Nusselder. 
 

Avond met Wouter van Dieren, 
nestor van de milieubeweging 

Wouter van Dieren is lid van de Club van Rome, de instantie die 
in 1972 de wereld schokte met het rapport Grenzen aan de 
groei. Al ruim vijftig jaar is hij een vooraanstaand 
milieudeskundige, opiniemaker, publicist en ondernemer. Na zijn 
voordracht gesprek met het publiek. 
Woensdag 22 februari, 20 uur. Toegang € 5. 
 

Gevarieerd koffieconcert op woensdag 
Woensdag 1 februari, 10-12 uur, koffieconcert. 
Pianisten Els Goedhart en Ellen van Loo spelen quatre-
mainscomposities, Yvonne Hesterman zingt romantische 
liederen en Seoie Jung (Koreaanse pianiste) speelt o.a. Chopin.  
 

Eerste Repair Café in Bethel groot succes 
Op de website: impressie van het eerste Repair Café, eind 
januari gehouden in buurt- en kerkhuis Bethel. 
 

 

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 
 



 


