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Wijkkrant Den Haag-West 
Uit de kerkenraad
Voorgenomen besluit van de kerkenraad  
van de Wijkgemeente Den Haag-West

In de kerkenraadsvergadering van 7 juni jl. heeft de kerkenraad zich beraden op 
de toekomst van de wijkgemeente na de ontstane moeilijkheden in de afgelopen 
jaren.

In vervolg op de gespreksgroepen, die in het najaar zijn gehouden tussen ker-
kenraadsleden van beide vierplekken is een drietal opties ontstaan. Die opties 
zijn aangescherpt tot de volgende drie opties, die ter discussie stonden in de ker-
kenraadsvergadering van 7 juni jl. over de toekomst van de wijkgemeente:
1. Samen verder als één wijkgemeente.
2. Twee zelfstandige wijkgemeenten met eigen kerkenraden en kerkgebouwen 

in een licht samenwerkingsverband. Daarbij kan omschreven worden op 
welke gebieden de samenwerking gezocht wordt, en dit kan worden vastge-
legd in een samenwerkingsovereenkomst.

3 Twee volledig zelfstandige gemeenten los van elkaar, zonder verdere samen-
werking.

Vrijwel unaniem is na een discussie - en vragen ter verduidelijking - gekozen voor 
optie 2.

Dit heeft geleid tot het volgende voorgenomen besluit van de wijkkerken-
raad:

De kerkenraad in vergadering bijeen op 7 juni 2021 heeft zich voorgenomen 
te besluiten om de samenwerking tussen de vierplekken die tot stand gekomen is 
bij de oprichting van Wijkgemeente Den Haag-West in 2012, een andere inhoud 
te geven, waarbij de wijkgemeente zich zal opsplitsen in twee wijkgemeenten met 
ieder een eigen kerkenraad, ieder een eigen predikant, en een eigen beleidsmatige 
en financiële verantwoordelijkheid. De plaatselijke regeling die in 2016 tussen de 
wijkkerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Bergkerk/Bethelkapel en de 
wijkkerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Maranathakerk is vastgesteld 
zal worden gewijzigd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die nader zal 
worden ingevuld. Het voorgenomen besluit is aan de voorzitter van de Algeme-
ne Kerkenraad van de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage medegedeeld en zal 
ook met classispredikant worden gecommuniceerd.

Dit voorgenomen besluit zal in de komende maanden worden voorgelegd 
aan de beide gemeenten nadat een uitvoeringsnotitie is opgesteld die de volgen-
de punten omvat:
– financiën;
– predikanten;
– tijdplanning;
– functioneren van de huidige wijkkerkenraad na het voorgenomen besluit.

Na het definitieve besluit van de wijkkerkenraad zullen de Algemene Kerkenraad 
van de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage en de Classis een besluit nemen.

Als onderdeel van dit voorgenomen besluit is tevens het volgende besloten:
Uit de kring van de Maranathakerk is in de kerkenraadsvergadering van mei jl. - na 
een voorstel tot een tijdelijke invulling in de vacature van ds. Axel Wicke - voorge-
steld voorlopig niet in deze vacature te voorzien en het preekrooster met hulp van 
gastvoorgangers in te vullen. Voor het crisispastoraat en rouw- en trouwdiensten 
wordt naar een oplossing gezocht.

Daarom is nu besloten dat in deze nieuwe constructie ds. Martine Nijveld per 
1 juli a.s. alleen werkzaam zal zijn in de Bergkerkgemeente. Er zal door de Mara-
nathakerkgemeente met de voorzitters nog nader worden overlegd over de concre-
tisering van de pastorale invulling. Daarbij zal ook worden afgesproken wie het 
aanspreekpunt in de Maranathakerk is voor de pastorale zorg in crisissituaties. De 
kosten van de predikant komen dan per 1 juli 2021 alleen voor de Bergkerk.

De nieuwe situatie stelt de beide gemeenten in staat om alle energie te steken 
in de opbouw van de gemeente van Christus in de wijken waar ze actief zijn.

De huidige financiële situatie van de beide vierplekken en de tekorten versus 
de gemeentereserves staan het voorgenomen besluit niet in de weg.

Middels dit bericht in de Wijkkrant Den Haag-West en de gemeentemails 
informeert de kerkenraad U. De gemeente zal nader worden ingelicht over de te 
houden wijkgemeentevergaderingen en het verdere tijdspad.

Namens de kerkenraad Wijkgemeente Den Haag-West
Anja Drost-Born, Jan Eerbeek, Adrie Vrolijk, Rein Willems

Thuiskindernevendienst

Dat is nou toch ook wat, zal 
menigeen hebben gedacht die 
online aanschoof bij één van de 
geestelijke experimenten van 
Axel Wicke: blijkt het Lied van 
Deborah uit het Bijbelboek 
Rechters een relatief recente 
PR-tekst te zijn in plaats van 
één van de oudste Bijbelteksten 
zoals vaak wordt gedacht. Een 
witboek voor leiderschap zònder 
koningen maar mèt God.

In het Lied van Deborah gaat het 
om een vrouw die al heel vroeg 
in de geschiedenis van Israël een 

leidersrol speelt. Een voorbeeld voor 
vrouwen van vandaag om meer gezag 
en invloed aan te wenden. Maar his-
torisch klopt het niet. Het boek Rech-
ters en het Lied van Deborah is één 
van de jongste teksten uit het Oude 
Testament. Geschreven in de tijd van 
de Babylonische ballingschap om de 
moed erin te houden. Kort samenge-
vat: vroeger was het beter.

De schrijver(s) moet(en) aan de 
koningen hebben gedacht. In de ogen 
van de hogere kringen hadden die ge-
faald. Dus strafte God onmiddellijk. 

Tot en met zondag 30 mei 
hebben we vanwege de coro-
namaatregelen geen kinder-

nevendienst in de kerk gehouden. 
Daarom maakte de leiding elke zon-
dag een filmpje voor de kinderen. Ze 
vertelden het verhaal en gaven één of 
meer tips voor een creatieve verwer-
king. De laatste thuiskinderneven-
dienst was op zondag 30 mei. Het 
verhaal van die dag ging over Niko-
demus en Jezus en het gesprek dat zij 
met elkaar in het donker hebben. In 
de Bijbel vind je dit verhaal in Johan-
nes 3. Als verbeelding gingen de kin-
deren aan de slag met het maken van 
een windzak. In dat gesprek tussen 
Jezus en Nikodemus gaat het namelijk 
over de heilige Geest die iets in bewe-
ging zet, waarbij Jezus de vergelijking 
maakt met de wind die je niet ziet, 
maar wel voelt. En je ziet ook dat de 
wind beweging geeft, bijvoorbeeld de 
windzak laat wapperen. Op de foto's is 

we elkaar ondertussen weer 'in het 
echt' kunnen zien. Op zondag 11 juli 
is er waarschijnlijk een gezamenlijke 
afsluiting van de kindernevendienst in 
de buitenlucht! Kinderen en ouders/
verzorgers/grootouders horen hier nog 
meer over. En dan pakken we het na 
de zomervakantie weer op.

We willen alle kinderen bedanken 
voor het meedoen aan de thuiskinder-
nevendienst en zeker ook voor de vele 
mooie foto's die we van hen kregen. 
Zo konden we met jullie meegenieten. 
Bedankt! Mede namens alle leiding, 

ds. Martine Nijveld

Een witboek voor leiderschap 
zònder koningen maar mèt God

Vakantie-
cadeaubon-actie
Aankondiging vakantie-cadeau-
bon-actie kinderen (4-12 jaar) 
voedselbankcliënten

Voor het tweede jaar op een 
rij kan aan de kinderen van 
de voedselbankcliënten geen 

tasje met vakantiespulletjes worden 
uitgedeeld. Daarom heeft de Centrale 
Haagse Diaconie besloten om dit jaar 
opnieuw een vakantie-cadeaubon-ac-
tie op te zetten voor kinderen van 
vier tot twaalf jaar van cliënten van 
de voedselbank-uitdeelpunten van 
Stek/Protestantse Kerk Den Haag. 
Graag willen wij als Wijkgemeen-
te Den Haag-West daar een bijdrage 
aan leveren. Daarom is de wijkdiaco-
nie-collecte van 11 juli bestemd voor 
de vakantie-cadeaubon-actie. Warm 
aanbevolen!!!

Margriet den Heijer-Sikkema en 
Cécile de Munnik

Onnodig, want die koningen waren 
helemaal niet nodig. Vroeger, toen al-
les beter was, verbonden rechters met 
goed gevolg God met het volk. Je hoef-
de er alleen maar een, was dat nou niet 
toevallig, recent ontdekte tekst op na 
te slaan.

Daarin deed God een direct be-
roep op mensen uit het volk om op 
te staan tegen dreigende afvalligheid. 
Dat werkt narigheid in de hand en 
vergt dus een krachtige hand die dat 
tegenhoudt. Iemand die naar God 
luistert en zo het volk redt. Waarna 
het volk zich schaamt voor de afval-
ligheid, met afschuw terugdenkt aan 
de gevolgen daarvan en zich na de 
redding voorneemt het nooit, nooit, 
nooit meer zo te doen. Daar verhaalt 
het Lied van Deborah dus over.

Het verhaal wil dat priesters in 
de tijd van koning Jozua het toevallig 
vonden in het archief van de tempel. 
“Hoera” moet Jozua hebben gezegd 
toen hij het zag en zou er met het volk 
feest voor hebben gevierd. Maar ook 
dat werd pas geschreven toen Jeruza-
lem al was verwoest en de koningen 
al waren vermoord en het hele volk in 
Babylonië zat.

Waarom dan toch al die moeite? 
Het is een PR-tekst om het moreel 
op te peppen: wij van onze club zijn 

de beste; ook al zit het nu even tegen. 
’t Komt allemaal door het oude sys-
teem van koningen en van mannen 
die belangrijke functies bekleden. Dat 
was vroeger wel anders: toen had je 
bijvoorbeeld Deborah; die deed het 
goed. En zo moet het weer gaan, sug-
gereren de tekstschrijvers.

Het is niet meer te achterhalen of 
er in het verre verleden iets is voorge-
vallen wat tot het schrijven van Rech-
ters en het Lied van Deborah heeft 
aangezet. Zeker is wel dat verschillen-
de stammen ooit Kanaän en de stad-
staten die daar al waren binnenvielen. 
Het is maar de vraag of er toen al ‘rech-
ters’ waren. Want toevallig of niet: ko-
ning Jozua stelde die als eerste aan om 
politieke geschillen tussen volken op 
te lossen. Dat is nou toch ook wat…

Jean Quist

Voorbehoud activiteiten en agenda
Veel activiteiten gaan nog steeds niet door vanwege de coronamaatregelen. Om-
dat deze Wijkkrant twee maanden beslaat, zou het kunnen zijn dat, bij versoe-
peling van de maatregelen, weer voorzichtig wat activiteiten worden opgestart. 
De kerkenraad informeert iedereen via mailgroepen, websites en persoonlijk 
contact. Houd voor de actuele situatie de websites in de gaten. Gemeenteleden 
die hiertoe niet in staat zijn, kunnen bellen naar ds. Martine Nijveld.

www.maranathakerkdenhaag.nl of www.bergkerkdenhaag.org of, 
www.betheldenhaag.nl, of www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

dat duidelijk te zien!
De kindernevendienstleiding heeft 

met veel plezier aan de filmpjes ge-
werkt, maar natuurlijk zijn we blij dat 

Crowdfundingsactie 
succesvol afgesloten

Het doel om 3.300 euro te werven voor de tuin via een crowdfundings-
actie is nu al ruimschoots gehaald: 4.258 euro. Dat is fantastisch. Daar-
mee zitten we ruimer in ons budget dan we hadden gehoopt. We wil-

len iedereen die gegeven heeft hartelijke bedanken.
Mooi resultaat is dat we met deze actie ook zeven mensen uit de buurt gewor-

ven hebben die meer of minder regelmatig willen helpen in de tuin voor onder-
houd. Zaterdag 5 juni hebben we met hen en anderen (totaal tien mensen onder-
houd) gepleegd. We hopen binnenkort de einduitslag van de fondsenwerving te 
vernemen en als dat positief is een hovenier/stratenmaker te vinden die de tuin 
kan herinrichten.

Klaas Bruins
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Van mijn oud-collega ds. Olivier Elseman heb ik geleerd, dat je 
niet over je eigen graf heen moet willen regeren. Toch wil ik jul-
lie als gemeenteleden en als lezers van deze Wijkkrant graag 
een rehabilitatie van de oude christelijke deugd van de ootmoed 
meegeven voor de toekomst waarin ik geen wijkpredikant meer 
ben in Den Haag-West en voor de nieuwe wereld na corona.

Veel van mijn preken, leerhuizen en pastorale gesprekken in 
de afgelopen dertien jaar gingen erover hoe wij in de wereld, in 
Nederland, in Den Haag én in onze kerkgemeente als mensen 
met verschillende achtergronden en belangen samen kunnen le-
ven en een gemeenschap kunnen vormen. Hoe wij dus het wan-
kel evenwicht tussen eigen- en gemeenschapsbelang beter in 
balans kunnen brengen. De langzaam op haar laatste benen lo-
pende corona-crisis heeft ons indringend geleerd, hoe immens 
wij mensen van elkaar afhankelijk en voor elkaar verantwoorde-
lijk zijn. En de laatste maanden ging het veel over de begrippen 
‘macht’ en ‘tegenmacht’. Voor de nieuwe wereld na corona, zou 
ik willen stellen, heeft ons egoïsme, onze neiging dat wij liefst 
exclusief voor onszelf en onze eigen groep opkomen, nog veel 
dringender een tegenmacht nodig dan een kabinet met een 
Rutte-doctrine.

De reden daarvoor weet iedereen die ooit iets over naas-
tenliefde heeft gehoord. Geen mens is een eiland en mensen 
die in een gezin, buurt, stad, land of kerkgemeente samenwo-
nen of geloven hebben gedeelde waarden, idealen, deugden 
en de overtuiging nodig dat wij, hoe verschillend wij ook zijn, 
met elkaar rekening moeten houden. En dat wij gezamenlijke 
problemen ook het beste samen, met een grootmoedige en tot 
compromissen bereide houding, oplossen – bijvoorbeeld het sa-
mengaan van twee kerkgemeenten of een globale pandemie, 
om maar lukraak iets te noemen. Enkel van het doordrukken van 
het eigen 'dikke ik' is nog nergens een gemeenschap beter ge-
worden.

Daarom hebben wij allemaal, goed begrepen, meer ootmoed 
nodig. Dat werd al door het groeiende individualisme en het ver-
snelde teruglopen van plekken duidelijk waar mensen met uit-
eenlopende achtergronden of meningen elkaar op gelijke voet 
kunnen ontmoeten. Maar de corona-crisis heeft dit proces in de 
turbostand gezet met een doorwoekerend identiteitsdebat dat 
leidt tot een steeds sterkere polarisatie. Ook daarom zie je, of 
het over migratie, de klimaatverandering, de corona-maatrege-
len of de vaccinaties gaat, een door eigenbelang ingegeven ver-
zet tegen een gemeenschappelijk noodzakelijke oplossing van 
een probleem. Met containerbegrippen uitgedrukt: egoïsten 
verzetten zich tegen altruïsten en tribalisten lopen te hoop te-
gen universalisten.

Bij deze verzetsbewegingen is de grootste macht en de drij-
vende factor vaak het ‘dikke ik’ van het individu of de groep. Als 

dringend nodige tegenmacht daarvan is de ootmoed het beste 
geschikt, een deugd die helaas de laatste eeuwen gruwelijk is 
misverstaan.

Vandaag denken de meesten bij ootmoed aan jezelf verne-
deren jezelf wegcijferen. Dat maakt haar slechte reputatie be-
grijpelijk. Toch is de oude deugd van de ootmoed, in het Latijns 
heet zij humilitas, precies wat wij vandaag moeten leren. Het 
woord humilitas heeft niet voor niets dezelfde wortel als humus, 
kweekaarde, dus de eerste en meest vruchtbare grond waarin 
tuinders zaden laten ontkiemen en zaailingen laten opgroeien. 
Ootmoed gaat niet om zelfvernedering, maar om juist het te-
genovergestelde: ootmoed is gericht op groei, maar dan dus op 
groei van de ander, van je tegenover. Je zou kunnen zeggen dat 
ootmoed alles is wat een mens kan doen om anderen te laten 
groeien.

En natuurlijk heeft dat ook een kritisch element, dat ons zegt: 
het draait niet altijd om jou, je moet niet altijd in het middelpunt 
staan, want de ander en haar behoeftes zijn net zo belangrijk als 
jij met je eigen ambities, interesses en belangen. Ootmoed kan 
dus zeker inhouden, dat je zelf een stap achteruit doet, ophoudt 
om jezelf als maatstaf aller dingen te zien of dat je je eigen rol 
ten bate van anderen verkleint. Maar dit appel om in het leven 
iedereen evenwichtig aan bod te laten komen, is nog steeds mij-
lenver verwijderd van een oproep om jezelf weg te cijferen.

Zo kun je als je ootmoedig bent, onmogelijk de mens tegen-
over je als ‘de ander’ of toebehorend tot een ‘andere groep’ 
wegzetten. Ootmoed spreekt nooit in termen van ‘wij’ en ‘zij’, 
maar werkt verbindend en maakt nieuwsgierig naar het verhaal 
van degene met wie je te maken hebt. Een ootmoedig mens 
weet dat niet alles om hem- of haarzelf moet draaien en ver-
plaatst zich graag empathisch in de ander. Die pijn van de ander 
te lenigen, zijn of haar kansen en mogelijkheden te vergroten, 
dat is je doel en maatstaf als ootmoedig mens en bij conflicten 
betekent dat een middenweg te vinden waarbij iedereen water 
bij de wijn doet – opdat je uiteindelijk samen kunt groeien.

Het leukste aan ootmoed is namelijk: door gericht te zijn op 
de groei van anderen, groei je uiteindelijk ook zelf. Zoals Simo-
ne de Beauvoir ooit stelde: “Je eigen leven krijgt meer waarde 
naarmate jij het leven van anderen meer waarde toekent.” Juist 
dáárom is ootmoed als tegenmacht bitter nodig. Om ons indi-
vidueel eigenbelang weer in evenwicht te brengen met wat ons 
als kerkgemeenschap, samenleving en als mensheid samen aan-
gaat.

Ga daarom, als burger en als gelovige, als samenleving en als 
kerkgemeenschap, met God de toekomst in. En wees een beet-
je ootmoedig voor elkaar!

ds. Axel Wicke

Wees een beetje ootmoedig voor elkaar!

Fijne gespreksleider
Nadat Sity bij ons weg is gegaan 
heeft Axel de gespreksgroep 
‘met de Krant en Bijbel op ta-
fel’ van haar overgenomen. Het 
was een fijne gespreksgroep 
onder leiding van Axel. Helaas 
moest het door corona vroeg-
tijdig worden afgebroken. 

Ik wil Axel bedanken voor de 
fijne gespreksochtenden die 
wij met elkaar hebben gehad. 
Axel, ik wens jou met je vrouw 
en kinderen Gods zegen toe.

Een hartelijke groet van Ria 
Sneevliet

Woorden bij het vertrek  
van Axel

Het is dertien jaar geleden 
dat Axel predikant werd in de 
Wijkgemeente Bergkerk/Bethel-
kapel. Ik was in die tijd ouder-
ling en lees in de sollicitatiebrief 
die Axel schreef naar aanleiding 
van de vacature: "Ik heb de in-
druk dat de Bergkerk en de 
Bethelkapel een inspirerende, 
aantrekkelijke en uitnodigende 
gemeenschap is - en een boei-
ende gemeente om als predi-
kant te werken".

De komst van Axel in het 
team van predikanten luidde 
een nieuwe fase in het kerkelijk 
leven in. De belangstelling en 
de visie van Axel op liturgie en 
nieuwe vormen van gemeen-
te-zijn zorgden voor boeiende 
gesprekken in de vergaderin-
gen. En hielden ons scherp.

Axel heeft een speciaal oog 
voor symbolen en rituelen. Bij 
mijn afscheid, elf jaar geleden, 
kwam hij mij thuis een bezoek 
brengen met een bijzonder 
cadeau: een olijfboompje van 
enkele tientallen centimeters 
groot. Axel vertelde mij, dat in 
kerkelijke gemeenten in Duits-
land het een traditie is, dat bij 
een vertrek van een ambtsdra-
ger betrokkene wordt geze-
gend met (olijf)olie. Het boom-
pje van toen is inmiddels enorm 
gegroeid tot een stoere, stevi-
ge, prachtige boom, ja een blik-
vanger, in mijn tuin. Bijna een 
‘heilige’ plek. De boom heeft 
heel wat regen, wind en stor-
men getrotseerd.

Met Pinksteren zongen we: 
"Opdat ons leven nooit in weer 
en wind bezwijkt, kom Schep-
per Geest voltooi wat Gij be-
gonnen zijt".

Axel, jouw jaren in onze Hof-
stad gingen, zoals dat gaat in 
een mensenleven, door hoogte 
en diepte.

En nu sta je op de drempel 
van een nieuw begin. Dat de 
Geest van Pinksteren je blij-
vend zal inspireren op je nieu-
we werkplek wens ik je van har-
te toe!

Elly de Lint

Afscheidsberichten 

voor 
ds. Axel Wicke

Adverteren in Wijkkrant Den Haag-West?

• 10 keer per jaar. 
Vraag naar de aantrekkelijke tarieven.
mail of bel met Cees Kaas:
c.kaas@telfort.nl Telefoon (070) 345 61 53

Jeugddienst Bethel 31 oktober 2010 - Luther
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De kerk naar buiten en de wereld naar binnen

Axel Wicke: een bevlogen predikant
Axel Wicke is een predikant dichtbij mensen met een sterke drive 
om zijn geloof maatschappelijk te vertalen. In dit afscheidsinterview 
spreken wij over zijn aanloop naar het predikantschap in Berlijn, 
zijn persoonlijke geloof, zijn pastorale werk, zijn visie op de kerk en 
wat hij uit zijn Haagse jaren meeneemt.

in de spaken te vallen”.

Je hebt een originele visie op het predikantschap. Ik heb wel eens gehoord dat jij als 
predikant ook contacten legt in de kroeg.
Ja, dat klopt! Ik ben daarmee begonnen in eetcafé De Freule in de Fahrenheitstraat. 
De eigenaresse wilde daar een kroeg met een buurtfunctie van maken. Ik kwam 
met haar in contact en toen zijn we begonnen met ‘kerk in de kroeg-avonden’. Dat 
café heet naar freule Wttewaall van Stoetwegen. Zij woonde daar destijds boven. 
De freule zat ook heel erg lang in het bestuur van de Bethelkapel. Zo was er ook al 
direct een relatie met onze gemeente. Tot aan de coronatijd hebben we die kroeg-
avonden gedaan. Het eerste rondje is altijd voor de kerk. Er zijn vaste bezoekers, 
maar er komen ook altijd nieuwe mensen. Er wordt gepraat met een biertje in de 
hand. Mensen zijn dan verbaasd dat dit vanuit de kerk kan. Mijn bedoeling was 
niet allerlei moeilijke gesprekken te voeren, maar beschikbaar te zijn en het ook ge-
woon leuk met elkaar te hebben. Allerlei dingen kwamen ter sprake. Ook wat men 
wel of niet beleeft aan God. Er zijn zo heel wat contacten ontstaan. Ook mensen 
die de weg naar de kerk vonden of terugvonden.

Zo breng je eigenlijk de kerk naar buiten?
Ja, precies. Ik werd geïnspireerd door de theoloog Ernst Lange. In een biografie 
van hem las ik dat hij predikant werd in een arbeidersbuurt. Het eerste dat hij deed 
was de kerk sluiten en verplaatsen naar een leegstaande bakkerswinkel. Hij bracht 
het brood letterlijk onder de mensen die het arm hadden. Het idee is dat je met 
de mensen optrekt waar ze zijn. Zo kan de kerk er zijn voor de mensen, door naar 
buiten te gaan, maar ook door de buitenwereld binnen te halen. Heel mooi vond ik 
het kerkasiel. Ook hier weer: contemplatie en engagement. Door te bidden kun je 
mensen helpen. In Bethel was dat ‘beten um zu bleiben’, zoals ik ergens las.

Je vertelde over je verwondering over de kerk in Oost-Duitsland die aan de basis 
stond van het verzet tegen de muur en het systeem waarin mensen opgesloten zaten. 
Kun je aangeven of er voor de kerk vandaag ook in ons land een taak ligt om voor 
de samenleving relevant te zijn?
In de geschiedenis heeft de kerk in de reformatie en de Wende haar roeping ver-
staan. Dat zit in het woord ‘kairos’, dat je in de tijd weet waar het op aan komt, waar 
je voor kiezen moet. Zo’n signaal ging er ook uit van het kerkasiel. De kerk werd 
voor mensen relevant. We kregen mailtjes van mensen die zeiden ‘ineens snappen 
we weer waarvoor we de kerk hebben’. We moeten in de coronatijd ook dieper ver-

staan waar we ons voor in moeten zetten. We zien dat we 
afhankelijk zijn van elkaar en ook verantwoordelijk voor 
elkaar. Dat is heel persoonlijk in je directe omgeving, maar 
ook in een breder verband. Het gaat ook om het samenleven 
van mensen met verschillende achtergronden in onze stad. 
Dat ieder mens, hoe z’n achtergrond ook is, recht heeft om 
erbij te horen en deel uit te maken van de samenleving. Het 
gaat om een inclusieve samenleving en de waarde van diver-
siteit.

Na dertien jaar ga je Den Haag verlaten. Wat neem je mee 
uit Den Haag?
Den Haag is mijn eerste gemeente als predikant na het vi-
cariaat in Berlijn. Die gemeente heb ik lief. Ik heb daar veel 
mensen leren kennen, ook heel persoonlijk. Ik heb mogen 
delen in hun geloof. Ik heb gezien hoe de kerk in Neder-

land in de stad zich organiseert. Mooi vond ik om te zien hoe mensen hun deu-
ren voor me open deden. Zo heb ik ook in die jaren mezelf beter leren kennen. 
Een heel bijzondere ervaring voor mij was hoe ik jaren geleden opgevangen ben 
na mijn hersenbloeding. Ik was bijna dood. Pas zag ik nog de grote verhuisdoos 
met alle kaarten die ik toen gekregen heb van bekende en onbekende mensen. Ik 
krijg er nog de tranen van in mijn ogen. Graag wil ik nog zeggen tegen de mensen 
die me toen hebben gesteund en die ik niet allemaal teruggeschreven heb, hoe 
mooi het is dat ze me dat hebben laten weten.

Ik wens jullie Gods zegen in jullie nieuwe levenssituatie. En veel inspiratie ook.
Dank voor dit interview. Aan jou het laatste woord!
Ik ben er trots op dat Bethel nog steeds na zoveel jaren open is en nog steeds een 
plaats biedt aan mensen om er te komen. En dat ze dan daar worden opgevangen 
en de aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Jan Eerbeek, mede-voorzitter kerkenraad

Gedenkwaardig

Op 23 juni 2012 heeft Axel 
Wicke ons kerkelijk huwe-
lijk volbracht bij onze favorie-
te strandtent. Hoewel op het 
strand niet haalbaar was, was 
het een mooie, gedenkwaardi-
ge dag. Wat Axel hierin zo bij-
zonder maakte was dat ons niet 
alleen als twee vrouwen zegen-
de, maar ook als familie.  Daar-
naast herinner ik me nog goed 
de verslagenheid ook in de ge-
meente toen hij van de fiets viel. 
Dit bleek niet zomaar een val en 
heeft veel impact op hen en zijn 
gezin gehad. Nog steeds. Veel 
bewondering hoe het gezin 
zich hierin staande houdt.

Veel succes in Noordwijk.
Durkje, Ester, Sinne, Jade en 

Zion

Dank
Beste Axel.
Ik wens je geluk.
We zullen je missen.
Bedankt voor de fijne jaren
dat je bij ons was.
Ik was trots op je werk.
Wat je ondernam.
We hadden ook fijne 

kerkvergaderingen.
Ik geef je lied 419 mee.
Wonen overal.
Veel sterkte met je nieuwe
functie. En Gods Zegen.
Hartelijke groeten,
Paula Zandbergen

Nieuwe inzichten
Met bewondering en verwon-
dering heb ik naar aanleiding 
van het laatste interview met 
Axel voor de Wijkkrant, zijn cur-
riculum vitae gelezen.

Het gaf nieuwe inzichten in 
waar hij voor staat en uitdraagt 
als persoon en predikant in 
onze Wijkgemeente. Hij zocht 
de mensen op binnen en bui-
ten de kerk.

Jammer dat we hem en zijn 
jonge gezin moeten missen, 
maar in Noordwijk wenkt een 
nieuw perspectief met nieuwe 
mogelijkheden. Het is je van 
harte gegund, Axel

Edwine Muller- Buschman

Afscheidsberichten 

voor 
ds. Axel Wicke

Nawoord van Rein Willems, voorzitter kerkenraad:
Ik heb Axel leren kennen tijdens het kerkasiel in de Bethelkapel en was des-
tijds heel erg onder de indruk van zijn enorme betrokkenheid met deze acti-
viteit; dat was voor hem kerkzijn, je verantwoordelijkheid nemen daar waar 
je onrecht ziet. Hij ging heel vaak voor tijdens het kerkasiel. In de korte tijd 
dat wij elkaar de laatste maanden spraken viel me op dat met alle zorgen die 
hij had over de gemeente - zorgen die hem ook persoonlijk raakten - hij vol 
lof bleef over de gemeente en haar leden. Dat is wat je noemt dienstbaar zijn.

Wij wensen hem veel sterkte en bovenal Gods zegen in de nieuwe ge-
meente in Noordwijk die hij gaat dienen als gemeentepredikant en als pio-
nier van de gemeenschap van Windkracht 3 punt 0.

Rein Willems

Belijdenisdienst 2012

Hoe was jouw overgang van Duitsland naar Nederland?
Ik groeide op in West Berlijn. De stad werd sterk bepaald door de muur die mensen 
van elkaar scheidde. Onze familieleden aan de andere kant konden niet weg uit de 
DDR, ons alledaagse leven in het Westen had ook altijd ergens met die muur te 
maken. Als ik boven in een dubbeldekker bus zat, op weg naar school, kon ik over 
de muur heen kijken en zag ik enkele keren zelfs mensen liggen die neergeschoten 
waren. Als wij schaatsten op het meer in onze buurt, waar de grens dwars doorheen 
liep mochten wij niet over de met boeien gemarkeerde lijn heenkomen. Toen we 
als zesjarigen dat een keer met nevelig weer wel deden werd er geschoten. Dat was 
angstaanjagend. Het viel mij op dat het verzet tegen het systeem broeide in de ker-
ken in Oost-Duitsland. Ik voelde dat het geloof en de kerk relevant waren.

Had het verzet ook z’n wórtels in de kerk?
Zeker. De eerste demonstraties om een beetje meer vrij-
heid begonnen in de kerken. Er waren Friedensgebete. 
Heel voorzichtig gingen mensen met brandende kaarsen 
voor de kerk staan. Of een rondje om de kerk lopen. Steeds 
meer mensen gingen demonstreren. Ik was erbij toen de 
eerste doorbraak op een avond begon bij een overgang. Ik 
zag de eerste slagboom open gaan en de mensen stroom-
den op ons af. Het was niet meer te houden. Het gebeurde 
gewoon.

Je bent niet christelijk opgevoed. Hoe ben je tot geloof geko-
men ?
Dat is gebeurd in Taizé. De geloofsbeleving daar en de 
uitspraken van frère Roger maakten grote indruk op me. 
Het ging bij hem om contemplatie en strijd. Inkeer en en-
gagement. Het sloot ook aan bij wat ik ervaren had hoe de 
kerken in Oost-Duitsland mee konden werken aan verandering.

In mijn studietijd heb ik een jaar aan de Universiteit van Amsterdam gestu-
deerd. Daar heb ik ook mijn vrouw Mirjam ontmoet, die ook theologie studeer-
de. Ik genoot van de colleges van Karel Deurloo.

Hoe begon je predikantschap ?
In Oost-Berlijn werkte ik na de Wende als vicaris in de Zionskirche. Daar had 
ook Bonhoeffer als vicaris gewerkt. Hij was voor mij theologisch en maatschap-
pelijk een grote inspirator. De Zionskirche was heel anders dan de kerk waarin ik 
in Nederland kwam. In de Zionskirche waren achtduizend leden. Het grootste 
deel jongeren. Ik had in die drie jaar honderd huwelijken en drie uitvaarten. Op 
die jongeren stemde ik ook de kerkelijke activiteiten af. Bijvoorbeeld met de we-
reldkampioenschappen voetbal zetten ik schermen in de kerk. Het was overvol. 
Er waren wachtlijsten. Zo konden jongeren ervaren dat ook het leuk was is in de 
kerk. Zo bracht ik hun wereld in de kerk binnen.

Het predikantschap in Duitsland functioneerde heel anders dan in Neder-
land. Daar betaalden de mensen kerkbelasting dus je was als predikant bij ieder-
een ‘in dienst’. Zo kon het gebeuren dat je ’s nachts uit bed gebeld werd voor een 
doopaanvraag. Wat dat betreft vond ik de cultuur in Nederland heel anders en 
veel meer werkbaar. Er is ook een grens om niet uitgeput te raken. Toen ik pas 
predikant was in Nederland werd ik door een ouderling op m’n vrije dag opge-
beld. Dat verbaasde me eerst. Maar hij zei dat hij wilde controleren of ik wel vrij 
genomen had. Dat is toch prachtig, die zorg voor de predikant.

Op internet las ik dat er drie dingen zijn die je gelukkig maken: je familie, je vrien-
den en God. En ook dat je zo vaak mogelijk probeert om even met God te praten. 
Wat is de kern van jouw persoonlijk geloof?
Zoals ik al zei contemplatie en actie. Ik heb de betekenis van stilte ontdekt bij 
Bonhoeffer. Het gaat hem om stilte en gebed en maatschappelijk engagement. 
Christenen zijn volgens hem geroepen het “elk doordraaiend wiel van het kwaad 
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Vechtlust
Axel, bedankt voor alle bijzon-
dere en zeer waardevolle ge-
sprekken met jou! Verder zijn 
er veel, heel veel bijzondere 
momenten die ik als mooie 
herinnering heb! Wat me erg 
is bijgebleven is jouw vechtlust 
nadat je destijds plotseling ziek 
werd en je weer 'terugvocht'. Ik 
herinner me dat je toen je n.b. 
nog op de I.C. lag, al heel snel 
weer een Twitterbericht had 
verstuurd! Menig volger van jou 
op Twitter was daar compleet 
door verrast :) Maar natuurlijk 
ook vooral blij/opgelucht over 
dat letterlijke 'teken van leven'.

Je had tijdens de diensten in 
Bethel waarin jij voorging, altijd 
bijzondere aandacht voor de 
kindernevendienst.

Toen je destijds Judith van 
den Berg begeleidde die bij 
jou stage liep, vroeg je vooraf-
gaand aan een dienst aan een 
paar mensen - o.a. mijn per-
soontje - of ze na afloop van de 
dienst nog even wilde napraten 
over hoe Judith die dienst had 
geleid. Je lette er daarbij heel 
erg op dat veel verschillende in-
valshoeken belicht werden. Het 
was een bijzonder nagesprek in 
het jeugdhuis dat ik nog helder 
voor ogen heb.

Veel zegen in je werk in 
Noordwijk!

Hartelijke groeten,
Marian Montie

Afscheidsberichten 

voor 
ds. Axel Wicke

Axel in beeld door de jaren heen. . .
Kerst Bethel 2009 Kerst Bethel 2009 Kerst Bethel 2009

Buurtdag 2011

Buurtdag 2011

Opening buurt-en-kerkhuis Bethel 

JongerenZooz 2009

Jeugddienst Bethel 2009Jeugddienst Bethel 2009

Kerstspel Bergkerk 2011

Bethel open

Inmiddels gaan we bij Bethel steeds 
meer open. Maandagmiddag (14 
tot 16 uur), dinsdagmiddag (14 tot 

16 uur) en donderdagmorgen (10 tot 12 
uur) kun je weer terecht voor ontmoe-
tingen, gezelligheid, een goed gesprek. 
De maaltijden zullen we na de vakan-
tie weer opstarten. Hopelijk kan dat 
dan weer helemaal normaal en hoeven 
we het niet meer op te splitsen in twee 
kleinere groepen.

Klaas Bruins

Vrijwilligers 
Inloopspreekuur

Na de vakantie willen we bij 
Bethel een inloopspreek-
uur beginnen, waar mensen 

met allerlei vragen en problemen (for-
mulier invullen, een brief van een in-
stantie proberen te begrijpen, iets via 
internet regelen, etc.) bij ons kunnen 
komen.  

Ben je in dit soort dingen zeer 
zelfredzaam en wil je anderen die dat 
minder zijn daarin misschien helpen? 
Misschien is het dan voor jou mooi 
vrijwilligerswerk om dat op bijvoor-
beeld de donderdag ochtend of dins-
dagmiddag te doen bij Bethel.

Klaas Bruins
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Axel in beeld door de jaren heen. . .
Kerst Bethel 2009

Buurtdag 2012

Rondje Zondag december 2016Rondje Zondag december 2016
Kerstfeest voor de hele stad Kerstfeest voor de hele stad 
in de Grote Kerk 2017in de Grote Kerk 2017

Dienst voor jong en oud 2018

Maranathakerk november 2014 - Val van de muur

Speldienst Maranatha 2016

Kinderdienst Bethel 2012

 Kerst 2014 Kerst 2014

Kerst jongeren in Bethel 2010
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Nog enkele stukken gezocht
Archieven uit Bergkerk 
beschreven

Er is sinds kort een plaatsingslijst gereed gekomen van de archieven die 
zich bevonden in de Bergkerk. Deze dossiers zijn overgedragen aan de 
Haagse Protestantse Gemeente en voor nader onderzoek geplaatst op 

het archiefdepot van het College van Kerkrentmeesters gelegen tegenover de 
Abdijkerk.  De collectie bestaat onder meer uit kerkenraadsnotulen van de Op-
standingskerk (vanaf 2002 Bergkerk) van 1964 tot 2012. Verder zijn er dossiers  
aangetroffen van de Hervormde wijkgemeenten Bethlehemkerk, Bethelkapel,  
Maranathakerk en Pauluskerk. Met deze wijkgemeenten had de Gereformeerde 
Opstandingskerk nauw overleg tijdens het Samen op Weg-proces.

Er wordt nog gezocht naar ontbrekende stukken over de volgende onderwerpen:
Werkgroep Gemeentecontact Den Haag-West met Evangelische Gerefor-

meerde Gemeente Warschau. Deze collectie, bestaande uit brieven en jaarver-
slagen, geeft een goed beeld van  het contact van een Haagse kerkelijke gemeente 
met een Oost-Europese protestantse gemeente in de periode 1988 tot 2011. Er 
missen nog gegevens uit de periode van 1970 tot september 1988 en na september 
2011.

Activiteiten van de Zending/ZWO-commissies
Er is een omvangrijke collectie stukken aangetroffen die betrekking heeft op de 
zending, na 1986 overgegaan in de commissie voor Zending Werelddiaconaat 
en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Dit betreft convocaties, rapporten en 
verslagen van de wijkzending in de Hervormde Bethlehemkerk en het district 
Valkenbos uit de periode 1960  tot 1995. Vanaf 1986 werd samengewerkt met 
de Gereformeerde ZWO commissie van Den Haag-West. Naast stukken van 
de wijkzending zijn papieren aanwezig van de Centrale en de Classicale (Her-
vormde) Zendingscommissie. Alle informatie over de zending en de ZWO ter 
aanvulling van deze fraaie collectie is zeer welkom.

Notulen kerkenraad Bethlehemkerk
In de loop der tijd is een groot aantal documenten van de voormalige Hervorm-
de wijkgemeente 16 Bethlehemkerk en de daarbij behorende wijkvereniging El-
theto bijeen gebracht. Er ontbreken echter nog notulen van de kerkenraad van 
de Bethlehemkerk uit de jaren 1960 tot 1975. Graag zouden we deze stukken aan 
de verzameling willen toevoegen.

Lezers van de ‘Wijkkrant Den Haag-West’ die aanvullende gegevens over de 
bovengenoemde onderwerpen of andere documenten willen aanbieden worden 
verzocht contact op te nemen met de archivaris van de Haagse Protestantse Ge-
meente Hans van Spanning, tel. 070-325 13 10; e-mail hvanspanning@ziggo.nl. 
U kunt bij hem ook een plaatsingslijst van de stukken uit de Bergkerk en een 
overzicht van de documenten met betrekking tot de zending aanvragen.

Hans van Spanning

Wij gedenken
Kathy de Vries-Krips (4 januari 1928 - 9 mei 2021)

Op moederdag 9 mei is onze kerkvriendin Kathy de Vries overleden. Vrijdag 14 
mei is zij, na de dankdienst voor haar leven, op Oud Eik en Duinen begraven. 
Tot aan de sluiting van de Bethelkapel in 2013 was Kathy een trouw en betrok-
ken gemeentelid.

Gedurende de jaren dat Bethel haar geestelijk thuis was vervulde zij diverse 
functies. Ze was ouderling-kerkvoogd, secretaris van de Wijkvereniging Bethel 
en de H.V.D. Zij verzorgde rooster voor de koffiediensten en de crèche. Ook zat 
ze in de organisatie van dagjes uit en bazaars. Kortom, zij was een steunpilaar in 
de kerkelijke gemeente.

In de Pastorale Dienst van het Rode Kruisziekenhuis ondersteunde zij het 
secretariaat. Haar inbreng in vergaderingen was altijd positief en praktisch. Wij 
herinneren haar als een opgewekte vrouw met een schaterende lach.

Boven de rouwkaart staan de woorden "Op bergen en in dalen, ja overal is 
God". Kathy genoot van vakanties met haar gezin in Zwitserland. "Daar word 
ik opgeladen en leef ik dicht bij God", zei ze wel eens. Bij die God is Kathy nu 
thuisgekomen.

Anneke Kuiper en Elly de Lint

Johanna Cornelia Geertruida van der Zwan  
(28 juli 1922 - 7 mei 2021)
Op zaterdag 15 mei namen we in de aula van crematorium Haagse Duinen af-
scheid van Annie van der Zwan. Annie werd 98 jaar. Ze werd geboren in een 
warm en gastvrij Schevenings gezin. Ze mocht doorleren, rondde op haar zes-
tiende de MULO af en ging werken bij de PTT, waar ze de laatste twintig jaar 
verantwoordelijk was voor de centrale aansturing van de ‘typekamer’. Ze woon-
de lange tijd, samen met een zus, aan de Van Boetzelaarlaan. Na het overlijden 
van haar zus verhuisde ze naar de Zwaardstraat. Ze hoorde bij de Maranatha-
kerk en voelde zich ook thuis in de Kloosterkerk. Daar hielp ze met de bazaar. 
En graag luisterde ze naar de preken van ds. Carel ter Linden. Een zelfstandige 
vrouw, vol zorg voor anderen en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. In 
de dankdienst voor haar leven lazen we uit Johannes 10 over de herder, die zorgt 
voor de schapen, die ze kent en voor ze instaat. Geloof en kerk hoorden bij haar. 
In haar laatste dagen in hospice Bosch en Duin lag een dagboek van ds. Straats-
ma, bij wie ze belijdenis gedaan had, op tafel. Voorin had ze een tekst geschre-
ven: ‘Je bent geen mens om christen te worden, maar christen om mens te wor-
den’. Mooi om via haar aan die woorden van prof. dr. A.A. van Ruler herinnerd 
te worden: het gaat om mens zijn en mens worden, vol verantwoordelijkheid en 
zorg, herderend voor elkaar. Een praktisch christendom: dat paste bij haar en bij 
haar manier van leven. We mochten het ontvangen als haar erfenis. Voor alle 
mensen die met haar meereisden op haar levensweg: vrede en alle goeds. 

ds. Martine Nijveld

Lout Riel (23 april 1935 – 17 april 2021)
Op 17 april 2021 overleed op 85-jarige leeftijd Louis Engelbert Riel. Zijn leven 
lang woonde hij in Den Haag. Vele jaren dreef hij op de hoek Zonnebloem-
straat/Akeleistraat een drogisterij. Het was de tijd dat er in de wijk nog heel wat 
buurtwinkels waren, meestal op de hoek van straten. Toen hij stopte met de 
winkel werd deze bij de woning getrokken en daar woonde hij tot aan zijn over-
lijden. Naast de drogisterij kon je in de zaak ook terecht voor de fotografie. Lout 
was een enthousiast fotograaf. Graag trok hij de natuur in om te fotograferen. 
Ook voor de kerk maakte hij heel wat foto’s. Een aantal met afbeeldingen van de 
antependia werden vele jaren gebruikt als verjaardagskaarten voor de leden van 
de gemeente. Hij zorgde zelf ook voor het verzenden. Lout was een kwetsbaar 
mens en moest voor zijn gezondheid zijn leven lang medicijnen gebruiken. Dat 
maakte het leven soms best moeilijk voor hemzelf en voor de zijnen. Kerkelijk 
was hij samen met zijn vrouw Ineke betrokken bij  de ‘oude’ Bethlehemkerk en 
later de Pauluskerk en Bergkerk. Hij kende daar vele mensen. Negen jaar gele-
den overleed zijn vrouw en moest hij alleen verder. Deze jaren ging zijn gezicht 
en gehoor verder achteruit. Dat bemoeilijkte de communicatie met hem. Maar 
juist in deze jaren sloeg hij zich positief door het leven en genoot hij van contac-
ten met mensen om hem heen. Hij genoot van de kleine dingen van het leven en 
was een tevreden mens.  Hij wist zich in deze periode gesteund door zijn twee 
dochters en de familie. De laatste maanden ging het steeds minder met hem en 
werd hij opgenomen in het hospice en daar is hij in alle rust overleden. Ik kleine 
kring namen we afscheid van Lout op de Algemene begraafplaats. In het zonne-
tje stonden we rond het graf met op zijn kist een tapijt van veelkleurige veldbloe-
men, waar bijen in zoemden. We luisterden naar verhalen vanuit familiekring, 
naar de woorden over geloof hoop en liefde uit I Korinthe 13 en naar muziek. 
Het was een mooi afscheid. Het was goed zo. Zijn leven had voltooiing gevon-
den in Gods licht.

ds. Olivier Elseman

Lieber Axel

Tijdens je eerste jaren als wijk-
predikant van deze mooie 
Haagse wijk was de Bethelkapel 
je thuishaven. Bij het uitbren-
gen van het beroep was ons 
duidelijk dat dit je eerste ‘eigen’ 
Nederlandse gemeente zou 
zijn. Voor de wijkkerkenraad be-
tekende dat vooral ruimte bie-
den om je eigen plek te vinden 
in het besef dat dit zowel voor 
Bethel als voor jou het bes-
te resultaat zou opleveren. Wij 
hebben samen daarbij intense 
en enerverende jaren beleefd. 
Aanvankelijk stond niet ieder-
een te juichen bij de beoogde 
fusie van Westhoek en Bethel. 
Het werd steeds meer mensen 
binnen en buiten Bethel snel 
duidelijk dat dit een uitgelezen 
kans was om invulling te geven 
aan een eigentijds gezicht van 
de kerk en om Bethel ook op 
termijn open te houden. Dat 
neemt niet weg dat de sluiting 
voor de zondagse diensten 
in juni 2013 veel mensen pijn 
heeft gedaan. Maar wat heb-
ben we er voor moois voor te-
rug gekregen?! Niet alleen een 
volledig opgeknapt pand met 
alle benodigde voorzieningen 
maar vooral ook een plek waar 
op een herkenbare manier han-
den en voeten wordt gegeven 
aan de Bijbelse boodschap in 
de wereld van nu. Dat laatste is 
ook over de grenzen van Den 
Haag en zelfs Nederland ge-
zien. Om Gerard Reve te cite-
ren: “Het is niet onopgemerkt 
gebleven”.  Er is door vele men-
sen gewerkt aan de totstand-
koming van buurt-en-kerkhuis 
Bethel. Die wil ik hier niet tekort 
doen maar zonder jouw nimmer 
aflatende enthousiasme en sti-
mulerende inzet was dit niet ge-
lukt. Daar ben ik je nog steeds 
dankbaar voor!
Peter Spierings

Afscheidsberichten 

voor 
ds. Axel Wicke

Afscheid en doorgaan

Op zondag 2 mei namen we afscheid van Karen van Drongelen als ouder-
ling. Zes jaar hebben we mogen genieten van Karens inzet: creatief en 
doortastend, een echte teamwerker. Gelukkig blijft Karen in ons mid-

den actief: bij de kindernevendienst en bij de (nieuwe activiteit) Kliederkerk. Het 
creatieve en speelse werken en kerk-zijn met kinderen heeft haar hart!

Op diezelfde zondag werd de ambtstermijn van diaken Margriet den 
Heijer-Sikkema verlengd. We zijn er blij mee dat Margriet haar kennis en erva-
ring in ieder geval nóg twee jaar in wil zetten voor onze gemeente. Op de foto 
zien we hen met de bloemen die zij als dank ontvingen van de gemeente.

ds. Martine Nijveld

Woning gezocht

Mijn naam is May-Fee Lin (70 
jaar). Ik zoek een etage met 
balkon, of een huisje met een 
tuintje voor ongeveer 700 
euro per maand.

Ik ben geboren en getogen in 
Den Haag en heb op de zon-
dagsschool en de Jeugdkerk 
van de Maranathakerk geze-
ten. Ook help ik elk jaar mee 
op de boekenafdeling van de 
bazaar. Indertijd heb ik door 
mijn werk in de zorg moeten 
verhuizen naar Amsterdam, 
maar ik zou zo graag weer te-
rug willen naar Den Haag!

U kunt met May-Fee Lin in 
contact komen via telefoon-
nummer 020-620 50 16 
of 06-55 01 15 69 
(adres bij redactie).

Autodienst Bergkerk 

Indien u niet meer in staat bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, kunt u  
contact met ons op te nemen. Wij zullen dan in overleg met u bekijken of het 
mogelijk is om u thuis op te halen en  weer thuis te brengen. Uiteraard met in 

achtneming van de geldende regels rond corona.  
Klaar en Ineke Rog 
Klaar 06-19 07 41 09
Ineke 06-44 24 60 45
email: kirog638@gmail.com

Vastendoel 2021

Het bedrag dat opgehaald is voor het vastendoel 2021 van Den Haag 
West is 1.300 euro. Een heel mooi bedrag. Dit is bestemd voor de 
Lozerhof van het Leger des Heils. Alle goede gevers hartelijk dank.

Namens de diaconie van Den Haag-West,
Margriet den Heijer



Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel – 7 

Colofon
Wijkkrant Den Haag-West
Bergkerk – Maranathakerk –  
buurt-en-kerkhuis Bethel

Eindredactie:
Marinus van Kooij, 
tel. 06-51 69 84 80  
en Marieke Smits,  
tel. 06-49 94 67 41
en Jean Quist 
wijkkrantdhw@gmail.com

Correspondenten:
Bergkerk: Edwine Muller, 
tel. 070-365 11 66, 
e.muller-buschman@ziggo.nl
Maranathakerk: Jan Goossensen, 
tel. 06-44 91 63 62, 
jangoossensen@ziggo.nl
Buurt-en-kerkhuis Bethel: 
Klaas Bruins, tel. 070-318 16 56, 
KBruins@stekdenhaag.nl

Administrateur/Advertenties
Cees Kaas
Tel. (070) 345 61 53
c.kaas@telfort.nl

Bankrekeningnummer
NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad Den-Haag West)

Opmaakredacteur:  
Herman Hartman
Druk: Quantes, Rijswijk
Oplage: 2.000 exemplaren.

Erediensten juli en augustus 2021
Datum Bergkerk 10.00 uur

Daal en Bergselaan 50 A
Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

04 juli
6e na Pinksteren

Ds. Mary An Bezemer,
Wassenaar

Mw. Sity Smedinga,
Strijensas

11 juli
7e na Pinksteren

Mw. Sity Smedinga,
Strijensas

Ds. IJjo Akkerman

18 juli
8e na Pinksteren

Dr. Piet Schelling,
Monster

Dhr. Thomas Kraan

25 juli
9e na Pinksteren

Ds. Olivier Elseman Ds. Erwin de Fouw

01 augustus
10e na Pinksteren

Ds. Fokke Fennema Ds. Rob van Essen,
Delft

08 augustus
11e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld Ds. IJjo Akkerman

15 augustus
12e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld
heilig avondmaal

Ds. Olivier Elseman

22 augustus
13e na Pinksteren

Ds. Casper van Dongen Ds. Erika van Gemerden

29 augustus
14e na Pinksteren

Ds. David Schiethart Ds. Mirjam Elbers

06 september
15e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld Ds. Casper van Dongen

U kunt na aanmelding - met beperkt aantal personen - de kerkdiensten bijwonen.
De kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl of via de app 
Kerkomroep. Eveneens te horen en te zien via ons eigen Youtube-kanaal. Zoek op YouTube naar 
Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen, of tik dit webadres in:
www.tiny.cc/DenHaagWest.

Leesrooster juli/augustus 2021
  Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
04 juli Oecumenisch Ezechiël 2: 1-7 2 Korintiërs 12: 1-10 Marcus 6: 1-6
 Alternatief Ezechiël 47: 1-12 2 Korintiërs 4: 7-15 Johannes 5: 1-18
11 juli Oecumenisch Jesaja 52: 1-6 Efeziërs 1: 1-14 Marcus 6: 6b-13
 Alternatief Jesaja 26: 7-19 Handelingen 24: 10-21 Johannes 5: 19-36a
18 juli Oecumenisch Jeremia 23: 1-6 Efeziërs 2: 11-22 Marcus 6: 30-44
 Alternatief 2 Koningen 4: 38-44 Hebreeën 3: 1-7a Johannes 5: 36b-47
25 juli Oecumenisch Jesaja 63: 7-14 Efeziërs 3: 14-21 Marcus 6: 45-52
 Alternatief Deuteronomium 8: 1-6 Filippenzen 4: 10-20 Johannes 6: 1-15
01 augustus Oecumenisch Deuteronomium 10: 12-21 Efeziërs 4: 17-25 Marcus 7: 1-23
 Alternatief Jesaja 43: 1-13 Handelingen 27: 33-44 Johannes 6: 16-21
08 augustus Oecumenisch 2 Koningen 4: 8-18 (37) Efeziërs 4: 30 – 5: 2 Marcus 7: 24-30
 Alternatief 1 Koningen 17: 8-16 Romeinen 14: 1-23 Johannes 6: 22-29
15 augustus Oecumenisch Jesaja 35: 1-10 Efeziërs 5: 15-20 Marcus 7: 31-37
 Alternatief Nehemia 9: 9-21 1 Korintiërs 10: 1-13 Johannes 6: 30-40
22 augustus Oecumenisch 2 Koningen 4: 42-44 Efeziërs 6: 1-9 Marcus 8: 1-21
 Alternatief Spreuken 9: 1-11 1 Korintiërs 11: 23-34a Johannes 6: 41-59
29 augustus Oecumenisch Zacharia 8: 4-8, 20-23 Efeziërs 6: 10-20 Marcus 8: 22-26
 Alternatief Jeremia 2: 4-13 1 Johannes 2: 18-28a Johannes 6: 60-71

Rond de diensten
Zondag 27 juni - Afscheidsdienst ds. Axel Wicke
Deze Wijkkrant zal bij u in de bus vallen vlak voor of na het afscheid van ds. Axel 
Wicke. Op zondag 27 juni is de afscheidsdienst. Een week later zal Axel verbon-
den worden aan de Protestantse Gemeente te Noordwijk. Afscheid en nieuw 
begin. Dit afscheid zal in deze tijd anders dan anders zijn. Een volle kerk of een 
goedgevulde feestzaal zit er nog niet in. Maar we gaan proberen om er een goed 
en mooi afscheid van te maken - voor Axel, voor de mensen om hem heen én 
voor de gemeente en vele anderen met en voor wie Axel heeft gewerkt.

Persoonlijke woorden over Axel
Graag voeg ik hier een paar persoonlij-
ke woorden aan toe: “Nu zijn we nog 
met twee”, sprak collega Klaas Bruins, 
toen Axel de huiskamer van Bethel 
verliet bij ons laatste werkoverleg met 
ons drieën. Axel heeft in Den Haag 
natuurlijk met meer mensen samen-
gewerkt, maar voor mij is hij verbon-
den met het team van vier, waarin we 
de laatste jaren werkten: Sity, Axel, 
Klaas en ik. En vanaf eind 2019, na 
het vertrek van Sity, dus met ons drie-
en. We hebben heel wat rond de tafel 
in de huiskamer van Bethel gezeten. 
Niet altijd letterlijk, maar wel altijd 
figuurlijk, was dat ‘een ronde tafel’: 
we hadden met elkaar afgesproken 
dat we echt als team wilden werken. 
Waarbij je samen meer bent/kunt dan 
alleen. En dat heeft ons goed gedaan: 
samen nadenken over jaarthema’s, over activiteiten, over de koers van de gemeen-
te, vreugde en vragen delen, in alle openheid en collegialiteit, zonder dat de één 
meer is dan de ander, het beter zou weten dan de ander. Persoonlijke dingen ge-
deeld en ook heel veel gelachen. Collegialiteit is goud waard. Axel, ook langs deze 
weg hartelijk dank voor jouw collegialiteit. En zegen en alle goeds in Noordwijk! 
Dit nieuwe begin is je van harte gegund!

De bijgevoegde foto is gemaakt op de Kirchentag in 2019. Axel leerde mij de 
Kirchentag kennen, het grote inspiratiefestival van de Duitse kerken. Het was 
een groot plezier om daar samen met hem heen te gaan. Ik hoop er ná de corona-
tijd weer aan mee te doen. 

Martine Nijveld

En verder met vijftig kerkgangers
Na met Pinksteren voorzichtig begonnen te zijn met dertig kerkgangers, is er 
vanaf zondag 13 juni weer ruimte voor vijftig kerkgangers in onze beide kerken 
(exclusief medewerkers). Daarnaast blijven we de diensten ook uitzenden via 
livestream en kerkomroep.

We houden u via de andere informatiekanalen op de hoogte van nieuwe ont-
wikkelingen. Mocht er bijvoorbeeld iets veranderen rond de samenzang? Dan 
hoort u dat zeker. Op dit moment (= juni) zingen we nog niet samen, maar wer-
ken we nog steeds met één of meer solisten.

Kindernevendienst
Vanaf zondag 6 juni is er ook weer LIVE kindernevendienst. De ouders en ver-
zorgers van onze nevendienstkinderen hebben er nadere info over ontvangen. De 
laatste kindernevendienst is op zondag 11 juli. Daarna start de zomervakantie.

Aanmelden voor een kerkdienst
U moet zich aanmelden als u een dienst bij wilt wonen. Wij vragen u uiterlijk 
vrijdag voor de dienst van de volgende zondag uw reservering door te geven. 
Wanneer zich te veel mensen aanmelden, kunt u bericht krijgen dat u helaas niet 
kunt komen. In een dergelijk geval komt u bovenaan de lijst te staan voor de 
volgende zondag.

Dit kan voor de Maranathakerk bij Marian van Duijvenvoorde (bereikbaar 
per email: info@maranathakerkdenhaag.nl en per telefoon: 06-41 45 28 29). Of 
bij Margreet de Pous (bereikbaar op 06-58 88 50 63).

En voor de Bergkerk door een mail te sturen naar:
bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl
Alleen als u geen mail kunt versturen, kunt u bellen met koster Leonore 

Brons op nummer 06-81 48 67 57.

Creativiteit in coronatijd: wat houden we vast?
In de coronatijd zijn diverse nieuwe initiatieven ontstaan: we zijn gaan 
livestreamen en online-koffiedrinken. Gespreksgroepen bleken ook digitaal te 
kunnen. Evenals vergaderingen, waarbij sommige vergaderingen zelfs beter be-
zocht werden (en dan vooral die met jongere mensen). De kindernevendienst 
maakte voor elke zondag een filmpje voor de kinderen thuis.

Kinderen en ouders hielden thuis kindernevendienst en verrasten ons met 
hun foto’s.

De komende tijd, nu alles weer iets gewoner lijkt te worden, kunnen we weer 
van alles op gaan pakken wat een tijd lang niet mogelijk was. Velen verlangen 
naar het ontmoeten van elkaar. Daarnaast lijkt het goed om te bedenken wat we 
van de genoemde nieuwe initiatieven willen behouden. We hoeven tenslotte niet 
terug naar wat was, maar kunnen ontdekkingen van de afgelopen tijd integreren 
in ons verdergaan. We zullen zien wat de komende tijd ons brengt.

ds. Martine Nijveld

Kliederkerk

Het duurt nog even, maar de eerste Kliederkerk mag in de agenda: op 
zondag 26 september gaat de Kliederkerkvlag uit. Kliederkerk is een 
activiteit, waarbij de kinderen in het midden staan, én waar iedereen 

aan mee kan doen, die graag eens op een andere, speelse manier aan de slag gaat 
met bijbelverhalen. In Engeland noemen ze het ‘Messy Church’, met andere 
woorden: het mag er best wat rommelig en gezellig chaotisch aan toe gaan. We 
hopen de drempel echt laag te houden: je kunt er nog eens iemand mee naar toe 
nemen, die niet zo vertrouwd is met kerk-zijn. Het thema van de eerste keer is 
‘spoorzoeken’. We beginnen met een creatieve ronde, daarna is er een korte vie-
ring en we sluiten af met een maaltijd. Op veel plekken in Nederland zijn Klie-
derkerken ontstaan. En we zijn benieuwd hoe die hier in onze wijk gaat lopen!

Welkom op zondag 26 september van 16.00 – 18.00 uur in Bethel.
Meer info: Nelleke van Kooij en/of Martine Nijveld (me.nijveld@ziggo.nl)
ds. Martine Nijveld

Vakantietijd en predikant

De vakantietijd komt eraan. En omdat ds. Axel Wicke ná 27 juni niet 
meer in onze gemeente werkt, hebben we andere regelingen moeten 
treffen. Dat geldt in het bijzonder voor de periode van 5 juli tot en met 

30 juli. Dan kunt u, in geval van een uitvaart, contact opnemen met mw. Sietske 
Oosterheert. Zij kan u in verbinding brengen met een predikant, die zich be-
schikbaar heeft gesteld voor uitvaarten in onze gemeente. Haar contactgege-
vens: 070-323 91 89.

In genoemde periode heeft ds. Martine Nijveld zomervakantie.

Bedankje
Blij en verrast met de prachtige bloemen die ik van jullie ontving voor mijn 
85e verjaardag! 

Ans Fens
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Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 345 91 19

Koster, Centraal Informatiepunt
en zaalverhuur
Marian van Duijvenvoorde
Tel. (070) 345 91 19
info@maranathakerkdenhaag.nl

Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

Voorzitter locatieteam
Erika van Gemerden a.i.
voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl
Tel. 06 24 75 33 48

Organist
Bert van Stam
Tel: 06 24 79 50 14
organist@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkrentmeester
Carolien Gijsbers
kerkrentmeesters@
maranathakerkdenhaag.nl
Tel. 06 10 16 90 59

Penningmeester
Helga Vermaas
penningmeester@
maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie
Adrie Vrolijk
Tel. 06 45 47 62 18
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl

Contactpersoon  
‘Omzien naar elkaar’
Sietske Oosterheert
tel. (070) 323 91 89

Autodienst
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00
PGG Maranathakerk Anders en toch 
mooi

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

Bergkerk
Kerk en Gemeentecentrum
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org

Koster en zaalverhuur
Leonore Brons
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk@xs4all.nl

Coördinator locatieteam
Aaltje Visser
Tel. (070) 323 32 20

Ledenadministratie
Gerard Gutz
Tel. (070) 368 96 48
g.gutz@casema.nl

Organist
Warner Fokkens
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl

Cantor
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl

Kerkrentmeester
Bouke Posthuma
posthumabh@gmail.com 

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 
wjh@wxs.nl

Contactpersoon 
 ‘Omzien naar elkaar’
Aaltje Visser, tel. (070) 323 32 20

Autodienst
Klaar en Ineke Rog 
Klaar 06-19 07 41 09
Ineke 06-44 24 60 45
Per email: kirog638@gmail.com

Bankrekeningnummers  
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50 
Protestantse Wijkgemeente 
Bergkerk (voor collectebonnen en 
giften wijkwerk)

NL52 ABNA 0474 2767 59  
Wijkkas Bergkerk (ook Comité 
Meeleven)

NL38 RABO 0373 7207 77 
Protestantse Gemeente Den Haag 
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 318 16 56
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel. (070) 318 16 56
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Wijkgemeente Den Haag West 

Predikant

Martine Nijveld Bergkerk
Tel. (070) 779 07 24
Tel. 06 16 73 37 42
Werkdagen: maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar  
tussen 8.30 en 10.00 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
vacant
Secretaris wijkkerkenraad
vacant

Bergkerk
       

 
          

 
 

Wijk info 

Kopij voor het 
september-nummer 
uiterlijk op 9 augustus
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com
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Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 345 91 19

Koster, Centraal Informatiepunt
en zaalverhuur
Marian van Duijvenvoorde
Tel. (070) 345 91 19
info@maranathakerkdenhaag.nl

Ledenadministratie 
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

Scriba
Jan Kouwenberg
Tel. (070) 346 34 43
scriba@maranathakerkdenhaag.nl

Cantor-organist
vacature

Kerkrentmeesters
Karin van Beek-Dekker 
(penningmeester)
Tel. (070) 350 48 41
penningmeester@
maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie
Nell de Vries-Naaborgh
Tel. (070) 352 14 78
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl

Autodienst
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00 
Kerkrentmeesters Maranathakerk 
(ook voor bijdragen kerkmuziek)

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

Bergkerk
Kerk en Gemeentecentrum
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org

Koster en zaalverhuur
Leonore Brons
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk@xs4all.nl

Coördinator locatieteam
Edwine Muller-Buschman
Tel. 070-365 11 66
e.muller-buschman@ziggo.nl

Ledenadministratie
Gerard Gutz
Tel. (070) 368 96 48
g.gutz@casema.nl

Organist
Warner Fokkens
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl

Cantor
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl

Kerkrentmeesters
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl

Autodienst
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Bankrekeningnummers  
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50 
Protestantse Wijkgemeente 
Bergkerk (voor collectebonnen en 
giften wijkwerk)

NL52 ABNA 0474 2767 59 
Wijkkas Bergkerk (ook Comité 
Meeleven)

NL87 FVLB 0635 8147 30 
Protestantse Gemeente Den Haag 
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

NL39 TRIO 0786 8127 02 
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 345 93 42
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel (070) 345 93 42 
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Wijkgemeente Den Haag West 

Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt tot 40 jaar
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur:
Ma/woe/do/vrij 10-11 uur
Dinsdag en zaterdag vrij
axel@bethelkapel.nl
Twitter: @elziax
Egelantierstraat 75,  
2565 XJ Den Haag

Martine Nijveld
Eerste aanspreekpunt 40-70 jaar
Tel. (070) 779 07 24
Werkdagen: maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar  
tussen 8.30 en 9.30 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

Kerkelijk werker ouderenpastoraat
Sity Smedinga
Eerste aanspreekpunt 70 jaar +
Tel. 06 37 35 07 51
sitysmedinga@gmail.com

Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

Secretaris wijkkerkenraad
Jan Kouwenberg
Tel. (070) 346 34 43
jmkouwenberg@planet.nl

I

Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
”SORGHVLIET” Groot Hertoginnelaan 1

”WALDECK” Oude Haagweg 28 Loosduinen

THUIS-opbaring met vereiste middelen en zorg

Vastlegging persoonlijke
wensen in ons vertrouwelijke
archief (kosteloos)
Kostenbegroting, -informatie
Uitvaartverzekering (geïndexeerd)
Depositoregeling (waardevast)

Kantoor en bespreekruimte
Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

-U
IT

VA
AR

T ORGANISATIE
-NEDERLAND

telefoon
070 - 3451676

www.joostfvanvliet.nl

Distelvinkenplein 9 
2566 GH  Den Haag

Tel 070 365 00 00  
Fax 070 363 06 72

info@jfvliet.nl  
www.joostfvanvliet.nl

I

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

”AD PATRES” is een samenwerkingsverband van: Fa. Johs. Ouwejan B.V.,
Inget Mati,
Fa. van Deursen,

I

Jong Tuinen
Aanleg Onderhoud

04 29

Bergkerk

Wijk info 

Kopij voor het 
februarinummer uiterlijk 
op 8 januari 
zenden aan:  
wijkkrantdhw@gmail.com

Agenda januari
Ma 1 19.30 u Taizé-viering, Bethel
Wo 10 17 u KidsTime-middag, Bethel
Wo 10 18 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Do 11 20 u Vrome Freule
Vr 12 15 u Verhalencafé, over etiquette, Bethel
Zo 14 11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Zo 14 15 u BethelMuziekMatinee, Irma Kort en  

Marrit van der Weij
Wo 17 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Vr 19 14 u Leesclub, Kwaliteit van leven
Za 20 8 u Mini retraite, buitenlocatie
Za 20 19 u Kamp-film-avond, Bethel
Zo 21 17 u Harpconcert Merel Naomi, Maranathakerk
Wo 24 10.30 u Als het leven pijn doet, Bethel
Za 27 15 u Vrouwencafé, Over optimisme, Bethel
Wo 31 20 u Lezing: Nepnieuws, Peter Burger, Maranathakerk

Vaste activiteiten
Bethel  zie betheldenhaag.nl

Buurtbios 2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u 
Buurtkoffie di 14-16 u, do 9.30-11.30 u
Computerhelpdesk  di 14-16 u, do 10-12 u
Creaclub ouderen  di 10-12.00 u
Kinderclub vrij 19-20 u
KidsTime-middagen wo, za, om de 2 weken, 17.00-19.00 u
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
Maaltijden di, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u
Meditatief  
avondgebed  ma 19.30-20.15 u
Rouwverwerkings- 3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
groep 
TeenTime 1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
Verhalencafé 2e vrij van de maand, 15-17 u
Vrome Freule iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u
Vrouwencafé laatste of voorlaatste za van de maand, 15-17 u

Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Amnesty   4e ma van de maand, 20 u
Buurtkoffie,   wo 10-12 u (niet in september)
Klassiek concert  3e zo van de maand, 17-18 u
‘Het gesprek’   3e wo van de maand, 14.30-16.30 u 
Locatieberaad   2e ma van de maand, 20 u
Maaltijd 2e wo van de maand, 18 u (niet in september)

Reserveren: (070) 355 73 56.
PIGL di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

Klatteweg 7
2597 KA Den Haag
Telefoon 06-53 36 04 29

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Gouden 
bordje 
voor Bethel

Elk jaar reikt de gemeente Den Haag 
een gouden, zilveren en bronzen 
bordje uit als waardering voor ex-

cellentie in eetgelegenheden voor ouderen. 
Daarbij sturen zij ‘mystery guests’ naar deze 
plekken.

Eind 2017 viel Buurt-en-kerkhuis Bethel 
in de prijzen. Wij zijn vergeleken met profes-
sionele bedrijven als Apettito en Van Harte 
en zorginstellingen als Florence. Maar die 
moesten het stellen met brons of zilver en 
wij ontvingen goud!

En waar zijn wij dan zo goed in? Wat zijn 
dan de criteria die ertoe hebben bijgedragen 
dat wij deze waardering hebben gekregen? 
Het zijn de volgende aspecten die genoemd 
werden: verse producten, op locatie bereid, 
variatie van gezonde maaltijden en goed 
gastheer/-vrouwschap waar aandacht is 
voor de gasten.

We zijn trots op deze waardering en ho-
pen dat in 2018 opnieuw waar te maken.

Klaas Bruins
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Vervoert ouderen in o.a. stadsdeel Segbroek. 
De wijkbus rijdt iedere werkdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Wij zoeken nieuwe klanten!
Ook zoeken we dringend vrijwilligers 
om 1 dagdeel per week te chaufferen.

U kunt ons bereiken op tel: 070-3685070
van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 10.00 uur.

Adres: Escamplaan 61F (Escampade)  

Betrokken, behulpzaam, regelend. 
Formeel waar dat nodig is, ontspannen 
als dat kan. Dat kunt u verwachten  
als u mij vraagt het afscheid van een 
overleden dierbare te begeleiden. 

 erik c. cox | egardsuitvaart.nl 
06 19 538 402 | toussaintkade 19

Agenda juli/augustus 2021 
en Vaste activiteiten
Vanwege de huidige coronamaatregelen is er nog geen agenda voor 
juli/augustus beschikbaar.

KidsTime-middagen

Woensdagmiddag 28 april 
vond de eerste fysieke 
KidsTime-middag van 

dit jaar plaats in Bethel. De zestien 
kinderen en ook de leid(st)ers vonden 
het fijn elkaar weer in levende lijve 
te ontmoeten. Er werd tijdens deze 
Kids Time-middag naar hartenlust ge-
sloopt. Heel veel oude en afgedankte 
apparatuur moest het ontgelden. Op 
grote houten platen demonteerden 
zo’n zestien kinderen allerlei appara-
ten. Daarna werd geprobeerd om er 
iets nieuws van te maken. Dat bleek 
lastiger dan gedacht. Er verschenen 
enkele robots en binnenste buiten ge-
keerde apparaten. Niet alleen was het 
slopen leuk, maar ook leerzaam. Zo 
vaak zie je niet wat er in een compu-
ter, wekkerradio of koffiezetapparaat 
zit. De kinderen hadden het te druk 
om aan tafel te gaan, dus werden er 
tosti’s uitgedeeld en als toetje een ijsje. 
De kinderen gingen naar huis met een 
nieuw en origineel ontwerp.

Als vanouds was het weer gezellig 

druk met achttien kinderen tijdens de 
KidsTime-middag op zaterdag 22 mei. 
Er werd naar hartenlust geknutseld. 
De meest vreemde vogels werden ge-
maakt. Je kon ze maken naar een voor-
beeld, maar ook zelf verzinnen. Er was 
er zelfs eentje die verdacht veel op een 
kat leek. Het diner bestond uit maca-
roni met een danoontje toe.

Nelleke van Kooij

Op Zomerkamp

Het gaat echt door deze zo-
mer: weer met z’n allen op 
kamp! En het kamp zit vol, 

dus gezellig op pad met een groep van 
meer dan veertig kinderen en tieners. 
We hebben er zin in, het programma 
is zo goed als rond en nu hopen op 
mooi weer.

Buurtvertrouwenspersoon

Vanuit Bethel coördineer ik een project dat Stek overgenomen heeft van 
het Interreligieus Beraad Segbroek: het project van buurtvertrouwens-
personen. De buurtvertrouwenspersoon is een vrijwilliger die goed 

heeft leren luisteren. Mensen lopen soms met iets rond waar ze niet gemakkelijk 
over praten en niet goed raad mee weten. Misschien omdat het moeilijk bespreek 
is in de eigen omgeving.

Een buurtvertrouwenspersoon staat daar los van en kan onafhankelijk en be-
langeloos luisteren.

Het kan je goed doen en je verder helpen als je je hart eens bij iemand kunt 
luchten en goed kan luisteren. De buurtvertrouwenspersoon kan zo iemand zijn. 
Bij hem of haar kunnen mensen vrijuit en in vertrouwen spreken. Als er hulp 
nodig is, kan zij/hij helpen die te vinden.

Bijzonder is dat de buurtvertrouwenspersonen verschillenden culturele en 
religieuze achtergronden hebben. Zij hebben een antenne voor de rol die deze 
achtergronden kunnen spelen.  

Voor meer informatie of een afspraak hebben we een speciaal e-mailadres en 
telefoonnummer: 070-318 16 99 / buurtvertrouwenspersonen@stekdenhaag.nl.

Klaas Bruins


