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Leef het leven 
was haar credo

Ditmaal geen stukje van mij, 
als correspondent van de 
Bergkerk, maar als gemeen-

telid, die als vele anderen, bij aan-
komst in de kerk altijd een warm 
welkom kreeg van Leonore, door een 
groet en een warme glimlach. Op 9 
maart, was dat zo anders. Leonore’s 
welkom moest ik missen. In een volle 
kerkzaal gevuld met familie, vrienden 
en gemeenteleden neemt Leonore af-
scheid van ons. Stellig zegt Jos: "Wij 
nemen geen afscheid van Leonore, 
want zij leeft voort in onze gedachten”. 
Leonore bleef, ondanks het feit dat 

haar kracht zienderogen afnam toch 
bezig met plannen maken. Ze had 
bedacht om op 8 maart een feestje te 
geven. Haar wens om samen het leven 
te vieren, was groter dan de ongemak-
ken, die haar ziekte meebracht. Helaas 
was dit niet meer mogelijk, maar is de 
hele familie wel bijeengeweest in hun 
tot woning omgebouwde molen, een 
klein paradijsje in de overvolle rand-
stad. Genoeg plaats was er, om ook 
een thuis te geven aan dieren, die zorg 
behoeven. Honden, kippen, ezels en 
katten kregen een liefdevol, meestal 
tweede leven. De geplaatste foto van 
ezel Igor en Leonore behoeft geen 
bijschrift, de vertrouwdheid en liefde 
voor elkaar spat er vanaf. Hij heeft nu 
een nieuwe woonplek gevonden in een 
zorgboerderij in Brabant. De samen-
komst in de Bergkerk, op 9 maart, 
waarin Leonore afscheid nam van een 
ieder, die ze had ontmoet in werk- en 
sociale relaties is geworden, zoals zij 
het had gewenst, puur in de verhalen 
en anekdotes en muziekkeuze. Leono-
re, bedankt voor wie je was en je kwali-
teiten als vindingrijkheid, veerkracht, 
gastvrijheid en probleemoplossend 
denken.

Edwine Muller - Buschman

Praat- en Luisterhoekje  
in de Bergkerk
Op woensdag 2 maart ga ik op 

koffievisite in de Bergkerk. 
Aaltje Visser is al druk bezig 

met de voorbereidingen, de kerkdeur 
openen en het verzorgen van de koffie. 
Gastheer vandaag is Henk Plantagie. 
Op deze morgen verzamelt zich een 
groepje gemeenteleden om de tafel, 
waar een heerlijke koffiegeur zich al 
door het gebouw heeft verspreid. Aan 
onderwerpen geen gebrek. In eerste 
instantie wordt een gesprek aange-
gaan met de naaste buurvrouw of 
buurman, een derde voegt zich daarbij 
en uiteindelijk is de hele groep betrok-
ken bij een gezamenlijk gesprekson-
derwerp. 

Hoe bijzonder is het dat, zonder een 
formele gespreksleider, iedereen op 
eigen wijze bijdraagt aan inhoud en 
goede sfeer. Deelname varieert van 
bijna elke week, drie maal per maand 
tot een vaste afspraak vastgelegd in 
de persoonlijke agenda. Actueel is op 
dit moment de uitnodiging van de ge-
meente om de vierde vaccinatie te ha-
len. Geen discussie over het wel of niet 
gebruik maken van dit aanbod, het 

hoort er gewoon bij in deze nog steeds 
niet afgesloten coronatijd.

Ruim aandacht krijgen de vakanties 
voor senioren, met of zonder lichame-
lijke beperking. Het vakantiebureau 
Bijzondere Vakanties maakt deel uit 
van de Protestantse Stichting Dia-
conaal Vakantiewerk, die nauw sa-
menwerkt met de Protestantse Kerk 
en financiële steun ontvangt van Kerk 
in Actie. Daarnaast zijn nog twee or-
ganisaties actief op dit gebied, name-
lijk Allegoeds vakanties en Stichting 
SIV,  die is ontstaan uit een initiatief 
van de Protestantse Kerken in Den 
Haag en omstreken. Bekijk de bro-
chures maar eens, die op de leestafel in 
de hal van de Bergkerk ter inzage lig-
gen. Henk Plantagie weet er veel van 
en is ook al eens als vrijwilliger mee 
geweest op één van deze vakanties. 
Naast vrijwilligers gaat veelal ook een 
verpleegkundige mee en is  op verzoek 
een geestelijk verzorger aanwezig voor 
een dieper gesprek. 

Na dit informatieve gespreksonder-
werp, volgt een verrassende aankondi-

ging. Wim Kuiper, de éminence grise 
onder ons, begint, zonder enige geheu-
gensteun, ons te trakteren op een door 
hem gemaakt gedicht op rijm. Het is 
een lang gedicht over zijn herinnering 
aan een dienst rond Kerst. Het gaat 
onder andere over Joost Smits, die als 
kerkvoogd iedereen bij de kerkdeur 
begroet, maar tegelijkertijd er scherp 
op let dat iedere bezoeker de handen 
desinfecteert. “Joost onze kerkvoogd, 
die fungeert als suppoost”. De gast-
vrijheid van Leonore, de muzikale 
omlijsting van Warner Fokkens en 
de nuchtere constatering: “Dominee 
Nijveld komt binnen en de dienst kan 
beginnen.” Met deze paar regels doe 
ik het rijmdicht geen recht, het roept 
herinneringen op, die soms een lach 
maar evenzeer melancholie opwek-
ken. Uiteraard krijgt Wim na afloop 
een warm applaus. 

Als Aaltje, tot slot, vraagt of de kof-
fieochtenden in een behoefte voorzien, 
wordt dat met een volmondig “ja” be-
antwoord.

Edwine Muller-Buschman

Maaltijden 
bij Bethel

De maaltijden van Bethel 
draaien weer volop en ook 
enkele mensen uit de Berg-

kerk maken er gebruik van. De deel-
nemers genieten volop van elkaars 
gezelschap en de heerlijke maaltijden. 
De dinsdagmaaltijd zit standaard al 
weer helemaal vol, maar op de eerste 
en de derde donderdag van de maand, 
bij de vegetarische maaltijden, kunnen 
er nog wel een paar mensen bij.

Omdat het voor ouderen niet altijd 
geschikt of prettig is om ’s avonds de 
deur uit te gaan voor een maaltijd zul-
len we in de nabije toekomst ook (een-
voudige) maaltijden tussen de middag 
gaan houden en wel op de tweede en 
vierde donderdag van de maand. Hebt 
u daar belangstelling voor of wilt u 
daaraan meewerken, laat het dan we-
ten via: kbruins@stekdenhaag.nl of 
070 318 16 56.

Klaas Bruins

Actie ‘Den Haag geeft 
warmte’ levert ton op

Twee maanden campagne voeren door de Haagse en Scheveningse kerken 
voor ‘Den Haag geeft warmte’ heeft een recordbedrag van 100.000 euro 
opgeleverd. Via verschillende kanalen werden inwoners van Den Haag 

en Scheveningen opgeroepen om (een deel van) hun energiecompensatie te do-
neren aan inwoners die gebruik maken van de Voedselbank en niet genoeg heb-
ben aan de compensatie nu het leven op alle fronten zoveel duurder wordt.

De opbrengst is overgedragen aan Voedselbank Haaglanden en zal in de 
vorm van boodschappenbonnen worden verdeeld door de uitgiftepunten in Den 
Haag en Scheveningen.

Derk Stegeman, directeur van Stek en secretaris van de Protestantse Dia-
conie van Den Haag, overhandigde de cheque met het totaalbedrag aan Henk 
Baars, vicevoorzitter van Voedselbank Haaglanden. 

De campagne rond de actie is hiermee ten einde gekomen, maar het blijft moge-
lijk om te doneren. De hoge inflatie en energieprijzen zullen nog een tijd blijven, 
dus solidariteit met mensen met een kleine beurs blijft belangrijk. Meer informa-
tie over de actie en vindt u op www.stekdenhaag.nl/warmte.

Marian Hoek van Dijke

Derk Stegeman (links) overhandigt cheque aan Henk Baars.

Uit de kerkenraad

Wat houd ons bezig binnen de Bergkerkgemeente, wat zijn de taken 
in deze tijd, wat hebben we nodig? De wijkgemeente heeft een to-
taal andere samenstelling dan 25 jaar geleden. Van een gemeente 

waar meerdere professionals (kosters, predikanten) met grote contracten waren 
die voldoende tijd hadden om alle taken zelf op te pakken, zijn we nu naar een 
gemeente gegaan waar dat anders is. In 1996 waren er in deze wijk nog vier bijna 
fulltime predikanten, nu zijn we heel blij dat we nog steeds één predikant heb-
ben. De wijk is in de loop van de jaren steeds meer vergrijsd en het aantal actieve 
leden neemt af.  

Dat maakt dat er steeds meer een beroep op vrijwilligers werd en wordt ge-
daan. En ook al zijn we nu een gemeente met een grote groep ouderen we mogen 
ons gelukkig prijzen dat er nog altijd mensen in staat zijn om een taak op zich te 
nemen.

Het is goed om ons te realiseren dat wij allen een pastorale taak hebben om naar 
elkaar om te zien. Om zo een levende gemeente te kunnen zijn. We zijn er voor 
en met elkaar. En dat gebeurt hier zeker. 
 
Wat zijn we blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagen voor 
onze kerkdienst, het hart van ons gemeente zijn.

De kerkenraad zal met u moeten nadenken hoe we dat in de komende jaren 
kunnen blijven doen en daar hebben we u allen voor nodig. Kom alstublieft met 
ideeën naar ons toe. Maar ook: bespreek met elkaar dat we naar de toekomst 
moeten kijken en niet naar het verleden. We moeten vooral kijken wat we nog 
wel kunnen.

Met ouders, leiding kindernevendienst en  de Jeugdraad kijken we wat we kin-
deren kunnen bieden om hen te betrekken bij ons gemeentezijn. Want met de 
kinderen krijgen we toch zicht op de toekomst.

Maar we kunnen alleen verder als er meer mensen opstaan om als vrijwilliger taken 
op zich te nemen. Met name organisatorische en bestuurlijke taken. Alleen dan is 
er toekomst voor onze gemeente in deze wijk. Denk na als je nee wilt zeggen als je 
ergens voor gevraagd word of ja toch echt niet mogelijk is. Of denk gewoon eens 
na wat heb ik de gemeente te bieden?  Weet dat wij  graag in gesprek gaan met u!

Aaltje Visser Aaltje Visser
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Op deze plek treft u de maandelijkse column die beurtelings 
verzorgd wordt door het pastorale team. De ene keer door de 
wijkpredikante ds. Martine Nijveld; de andere keer door dia-
conaal opbouwwerker Klaas Bruins. Deze keer een column van 
Martine Nijveld.

Op weg naar Pasen…
Overal klinkt op dit moment de oproep om te bidden en te ge-
ven voor Oekraïne.

Onderstaande tekst vond ik ergens tussen alle teksten, die ik 
in een mapje ‘liturgische teksten, gebeden, gedichten’ bewaar.

Het lijkt mij een gebed ook voor nu, om wat gaande is en op 
weg naar Pasen…

GEBED

Wij bidden om licht voor die wijde wereld
en voor de plaats waarin wij wonen:

Nieuw licht,
overal waar de stoppen van de hoop zijn doorgeslagen.

Nieuw geloof,
overal waar mensen zich terugtrekken
en niet meer geloven dat de vrede het winnen zal op de oorlog.

Nieuwe liefde,
overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd.

Nieuwe ogen,
overal waar mensen het niet meer zien 
en op elkaar zijn uitgekeken.

Wij bidden om licht,
overal waar duister en dood het leven hebben aangevreten,
van het grote moorden tot het kleine handgemeen,
van de grote honger tot ieders eenzaamheid,
van het grote wantrouwen tot ieders gebrek aan mededogen.

Wij bidden om licht,
wij bidden om Christus,
de nieuwe mens,
dat Hij opstaat in ieder van ons
en in die ene wereld van ons samen.
Amen

(een tekst van Jan van Opbergen)

ds. Martine Nijveld

Wij gedenken
Louis Johan Lefèbre  
(Batavia, 3 maart 1934 - ’s-Gravenhage, 7 februari 2022)

Op zaterdag 12 februari hebben we in de aula van begraafplaats Oud Eik en 
Duinen afscheid genomen van Lout Lefèbre, lieve man van Betty Lefèbre-Groef-
sema, zorgzame en betrokken vader en schoonvader van Leo en Anja. Een afscheid 
met mooie muziek en goede woorden. Uit de Bijbel klonken twee passages: psalm 
23, een bekende tekst, die het vermogen heeft om te troosten, altijd weer. En een 
enkel vers uit 1 Korintiërs 15 over opstanding en hoop en leven.

Lout werd geboren in Batavia. Samen met Betty woonde hij in vijf werelddelen. 
Hij werkte bij het ministerie van Sociale Zaken en Emigratie: zijn taak was het om 
emigranten vanuit Nederland te begeleiden, hen te helpen hun weg te vinden en 
thuis te raken in hun nieuwe land. Ze genoten van al die verschillende werelden. 
Zoon Leo paste zich makkelijk aan, maar eenmaal terug in Nederland gaf hij ook 
aan graag hier te willen blijven. Vele jaren woonden ze in de Haagse Vogelwijk, met 
veel plezier. Kerkelijk betrokken bij de Pauluskerk en later bij de Bergkerk. Lout 
bracht de laatste jaren het kerkblad rond in zijn buurt.

Je kon Lout typeren met woorden als ‘sober’ en ‘zuinig’. Hij deed niets weg, 
impact wellicht van zijn tijd in het jappenkamp. Hij volgde altijd het nieuws: je 
moet weten wat er in de wereld gebeurt. Recht door zee, direct. Een doorzetter. 
Gelovig, maar niet dogmatisch. Netjes en opgeruimd was hij, niet van laat maar 
waaien, graag grip op zijn leven. En wat was het moeilijk niet meer te kunnen au-
torijden, om zelfstandigheid en vrijheid te moeten inleveren. Met de aanpassingen 
aan de woning zouden Lout en Betty graag nog langer samen in de Vogelwijk heb-
ben gewoond, maar ook waren ze zich bewust van de leeftijd en van elkaars kwets-
baarheid. Dankbaar om elke nieuwe dag. Onlangs nog vijftig jaar getrouwd: een 
pareltje in de tijd, een dag met een gouden randje.

We hebben Lout begraven op Oud Eik en Duinen. In die tuin waar het weer 
lente begon te worden. Toevertrouwd aan de Eeuwige, bij wie de bron van leven is.

We wensen Betty, Leo en Anja, familie en naasten, alle goeds in deze tijd.
ds. Martine Nijveld

Leonore Brons (12 oktober 1964 – 1 maart 2022)

Op dinsdag 1 maart overleed Leonore Brons, op de leeftijd van 57 jaar.
Eind jaren 90 werd Leonore koster/beheerder van wat toen nog de ‘Opstan-

dingskerk’ heette, en na de fusie met de Pauluskerk  ‘Bergkerk’. Bijna 25 jaar heeft 
ze er (in haar eigen woorden) als gastvrouw gewerkt. Gastvrijheid zag ze als de kern 
van haar werkzaamheden op zondag en doordeweeks: ze gaf al die verschillende 
mensen (in kerk en verhuur) het gevoel dat ze welkom waren. Leonore was van de 
goede zorg: met veel plezier werkte ze mee aan gemeentemaaltijden en zorgde ze 
voor kleine traktaties bij bijzondere diensten. Ze had een groot organisatietalent en 
deed graag nét dat stapje extra: een vraag zien voordat ‘ie wordt gesteld, bloemen in 
de hal, kaarsjes als het donker is, gul met haar tijd, creatief en alert. In de taal van de 
Bergrede: meer doen dan het gewone. Niet doen wat iedereen doet, maar meer dan 
dat. Zo wilde ook Leonore doen en zijn.

Op de foto zien we haar samen met haar man Jos: de laatste jaren deden ze het 
werk samen. ‘Wat hebben we een mooie jaren’, kon ze dan zeggen, ‘de hele dag sa-
men, wat genieten we daar van!’

Ook tijdens de coronaperiode was Leonore als een dirigent aan het werk om 
iedereen (met de nodige humor) aan de richtlijnen te houden. Samen met anderen 
zorgde ze ervoor dat mensen zich veilig voelden.

Toen vorig jaar bleek dat ze ongeneeslijk ziek was, schreef ze een afscheidsbe-
richt aan de gemeente.

Open vertelde ze hoe de situatie ervoor stond. En ze bedankte iedereen voor alle 
post, bloemen en zoveel meer, die haar bereikten in haar molen, de plek waar ze met 
zoveel liefde woonde, met de tuin en de dieren. Ze maakte plannen, moest die tel-
kens weer bijstellen, maar het plannen maken gaf energie en was iets waarin ze haar 
liefde kwijt kon. En toekomstgericht haakte ze vijf pakketjes met een knuffel, sokjes 
en een mutsje, voor de kleinkinderen die ze graag had verwelkomd in haar leven.

Op woensdag 9 maart was de afscheidsbijeenkomst in de Bergkerk: een war-
me bijeenkomst met een veelheid aan verhalen en muziek van de mensen om haar 
heen. Muziek was er van haar vader Willem Brons en van Warner Fokkens, ver-
halen van de kinderen, van haar moeder, zussen en vriendinnen, van hulpkoster 
Joop, vanuit kerkenraad en PGG, van Rob Kerkhof, met wie ze zoveel uitvaarten 
begeleidde. En last but not least van Jos. Ook klonk muziek van cd: ‘Laat me/Viv-
re’: laat me m’n eigen gang maar gaan, ik heb het altijd zo gedaan. Er waren foto’s, 
bloemen, koffie, thee en slagroomsoesjes: ook het informele deel van het afscheid 
was gekleurd door gastvrijheid.

Wij gedenken Leonore met grote dankbaarheid. Dankbaar ook zijn we voor 
de inzet van Jos en van Augusta/Guusje. We zullen jullie missen. Voor iedereen die 
Leonore liefhad: vrede en alle goeds.

ds. Martine Nijveld

Gezellige 
gezamenlijke 
maaltijd

Op 18 april kunnen we weer 
gezellig en lekker eten met 
elkaar in de mooie beneden-

ruimte van de Bergkerk. Jong en oud, 
u bent allen welkom. Eventuele moei-
lijkheden om trapjes te overwinnen 
kunt u melden; wij zorgen dat u hulp 
krijgt. Er is weer een heerlijke maaltijd 
uitgedacht met een Indisch tintje. De 
maaltijd begint om 17.30 uur; vanaf 17 
uur bent u welkom. Graag aanmelden 
en dat kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan de maaltijd. Via 070 
368 87 31 of 06 24 21 71 15. Geef ook 
even op of u dieetwensen heeft. De 
kosten zijn vijf euro. Wij verheugen 
ons op uw komst.

Met vriendelijke groeten, ook na-
mens de Menucommissie.

Gerdie van der Kolk

Doorgaans vindt er om de twee 
weken een KidsTime-mid-
dag plaats in ‘t Valkennest, 

de eigen jeugdruimte in Buurt-en-
kerkhuis Bethel. Kinderen die inge-
schreven staan bij de wijkgemeente en 
geregistreerde vriendjes en vriendin-
netjes krijgen voor deze activiteit een 
persoonlijke uitnodiging in de brie-
venbus.

PlayMais KidsTime

Woensdag 16 februari kwamen twaalf 
kinderen naar de KidsTime-middag 't 
Valkennest in Buurt-en-kerkhuis Bet-

hel. Van PlayMais werden poppetjes, 
dieren en nog veel meer gemaakt. Het 
was erg gezellig. Na het knutselen aten 
we soep met stokbrood. En een feeste-
lijk toetje toe: een eierwafel met slag-
room en aardbeien. Kom gerust een 
keer kijken.

Verhitte hoofden
Tijdens de Spel-KidsTime op woens-
dag 9 maart werd er door de kinderen 
fanatiek meegedaan met de verschil-
lende spelletjes. Sommige spelletjes in 
de grote zaal van Bethel zorgden voor 
verhitte hoofden bij de kinderen. Het 
was weer reuze gezellig en er werd veel 
gelachen. Ook het eten viel weer in 
de smaak; macaroni en vruchtenyog-
hurttoetje.

Meer foto’s zijn te bekijken op 
tinyurl.com/KidsTime2022
Bezoek ook eens jeugdwerk-web-

site: jwdhw.nl
Nelleke van Kooij

KidsTime

Inloop in 
Bethel

Elke maandagmiddag vanaf 15 
uur is Bethel open voor een ge-
zellig praatje onder het genot 

van een kopje koffie of thee met iets 
lekkers erbij. Ook kunnen er spelletjes 
gedaan worden als u daar zin in heeft, 
niets is verplicht.

Om 16.45 uur sluiten wij de middag 
af met een kort Taizé middaggebed van 
ongeveer vijftien minuten voor ieder-
een die daar behoefte aan heeft.

Graag tot ziens in Bethel.
Margriet den Heijer 
en Klaas Bruins

Muzikale 
reisavonturen 
eind 19e eeuw

Door het Serenata Kwintet & 
Friends. Het Serenata Kwin-
tet is in de coronatijd ont-

staan uit het Haagse Serenata-orkest 
van Ernst Wauer.

Op 24 april 2022 spelen ze in Bet-
helMuziekMatinee vanaf 15 uur  het 
prachtige Amerikaans

Strijkkwintet van Dvorak. Om u 
in reisstemming te brengen nemen de 
‘friends’ u vooraf mee in de grote reis-
avonturen van eind 19e eeuw.

Plaats: Thomas Schwenckestraat 30
Kosten: vrijwillige bijdrage
Klaas Bruins
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Erediensten april 2022
Datum Bergkerk 10 uur Bijzonderheden 

03 april Ds. Adrie Sterrenburg, Voorburg 5e zondag 40-dagentijd/Judica

10 april Dr. Piet Schelling, Monster 5e zondag 40-dagentijd Judica

14 april Dr. Piet Schelling, Monster 6e zondag 40-dagentijd Palmarum

15 april Ds. Martine Nijveld Goede Vrijdag: 19.30 uur / m.m.v. cantorij

17 april Ds. Martine Nijveld Pasen / m.m.v. cantorij

24 april Ds. Jan Eerbeek 1e zondag na Pasen / Quasimodo Geniti

01 mei Nog niet bekend 2e zondag na Pasen / Misericordias Domini

De kerkdiensten in de Bergkerk kunt u ook weer in de kerk zelf meevieren! De kerkdiensten zijn rechtstreeks 
en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl of via de app Kerkomroep. De diensten in de Bergkerk zijn 
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 april 2022
  Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
03 april Oecumenisch Jesaja 58: 7-10 Filippenzen 3: 7-14 Lucas 20: 9-19
 Alternatief Spreuken 1: 20-33 Galaten 5: 13-25 Johannes 15: 18-27
10 april Oecumenisch Jesaja 50: 4-7 Filippenzen 2: 5-11 Lucas 22: 1-23, 56
 Alternatief Genesis 22: 1-18 Hebreeën 10: 11-25 Johannes 12: 12-19
14 april Oecumenisch Exodus 12: (1) 15-20 (Psalm 81) Johannes 13: 1-15
 Alternatief Jeremia 31: 31-34 1 Korintiërs 11: 23-29 Johannes 13: 1-15
15 april Oecumenisch Exodus 12: (1) 21-28 Hebreeën 9: 11-15 Johannes 18: 1-19, 42
 Alternatief Jesaja 50: 4-9 Kolossenzen 1: 18-23 Johannes 18: 1-19, 42
17 april Oecumenisch Jesaja 51: 9-11 Kolossenzen 3: 1-4 Johannes 20: 1-18
 Alternatief Jesaja 55: 1-11 1 Korintiërs: 5, 7b-8 Johannes 20: 1-18
24 april Oecumenisch Genesis 28: 10-22 Openbaring 1: 12b-20 Lucas 24: 13-35
 Alternatief Exodus 15: 1-11 1 Petrus: 1, 3-9 Johannes 20: 19-31

Rond de diensten
Welkom in de kerk!
U bent van harte welkom in de kerk. Na afloop is er koffiedrinken: ontmoeting, 
bijpraten, gezelligheid. Wat fijn dat het weer kan! En natuurlijk blijven we zorg-
vuldig en zorgzaam naar elkaar. Blijvend bent u ook welkom bij de uitzending 
van onze diensten via livestream en kerkomroep. Met een hartelijke groet! De 
kerkenraad van de Bergkerk

Veertigdagentijd
We leven op weg naar Pasen: de Veertigdagentijd. Op het moment van schrijven 
lijkt dat feest heel ver weg: de oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Zoals 
altijd weer is Pasen een feest van ‘en tóch’.

In onze diensten markeren we deze bijzondere tijd door een tweetal vaste ele-
menten. Als kyrielied zingen we coupletten (op de wijs) van lied 281. En als vaste 
acclamatie bij de voorbeden zingen we: “Keer U om naar ons toe – keer ons toe 
naar elkaar”. Als een samenvatting van wat deze tijd wil zijn: tijd van bezinning 
en omkeer. Op het liturgisch centrum een compositie met als thema: ‘De tuin in 
afwachting van ontwaken’. Daarbij past een liedtekst van Marijke de Bruijne:

Veertig dagen nog tot Pasen
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.
Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugde en moeite samenging.

Zondag 3 april - Vastenmaaltijd in de Heilige Familiekerk
Op donderdag 10 maart was er een vastenmaaltijd in de Bergkerk. Een sobere 
soepmaaltijd.

Daarbij waren ook gasten aanwezig vanuit de Heilige Familiekerk. Als Berg-
kerkers zijn we van harte welkom bij de sobere maaltijd op lunchtijd (12.00 uur) op 
zondag 3 april in de Heilige Familiekerk.  Als u mee wilt eten, geeft u zich dan op 
bij: me.nijveld@ziggo.nl

Zo geven we onze oecumenische verbondenheid vorm: samen op weg naar het 
feest van het leven.

Witte Donderdag – Goede Vrijdag – Paasmorgen    
In deze drie vieringen gaan we altijd weer de weg door het donker naar het licht.

Op Witte Donderdag vieren we de maaltijd. We gedenken het leven van Jezus: 
zijn geven en delen, liefde en dienen. We lezen het evangelie naar Lucas: ‘Vorsten 
oefenen heerschappij uit. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste onder jullie 
moet de minste worden’ (Lucas 22, vers 25 en 26).

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden van Jezus. Zijn dienen en delen 
riep weerstand op: zijn leven liep uit op zijn dood. We zingen een lied dat Sytze de 
Vries schreef als schakellied bij het passieverhaal uit Lucas 22 en 23, waarin we o.a. 
zingen:

‘Reddeloos mag Gij dan schijnen,
wat U waarlijk koning maakt
is uw redding van de kleinen
die verloren zijn geraakt.’
Op Paasmorgen wordt de nieuwe paaskaars binnengedragen: ‘Licht in het 

donker, vlam van de hoop, vuur van de vrijheid, lamp voor mijn voeten, schijn op 
mijn weg, licht in de wereld, licht in de tijd’ (Zangen van zoeken en zien, lied 199b).

Pasen vieren is elk jaar weer: vieren dat het leven sterker is dan alle dood. On-
gelooflijk en tegelijk hoopgevend – tegen de donkere luchten van vandaag. Pasen 
vieren is altijd weer actueel.

Op Witte Donderdag werkt Peter Spierings mee (met dwarsfluit). Op Goede 
Vrijdag en Paasmorgen zingen we samen met de cantorij.

ds. Martine Nijveld

Gratis naar Kerkenbeurs
De redactie ontving van De zalige zalm het volgende bericht met 
kortingscode voor de Kerkenbeurs in mei. Doe er uw voordeel mee.

Met veel genoegen attendeer ik u hierbij op onze actie voor bezoekers 
aan de Kerkenbeurs Nederland. De beurs vindt plaats op dinsdag 17 
en woensdag 18 mei in de Expo in Houten. Normaal kost een ticket 

hiervoor vijftien euro per persoon. Met onderstaande kortingscode is de entree 
geheel gratis. De kortingscode is: KB2022DZZ. Ticketwebsite: https://tickets.
kerkenbeurs.nl/   

Op de Kerkenbeurs kunt u onze stand bezoeken, op woensdag 18 mei om 10:30 
uur onze workshop bijwonen, een rondleiding krijgen in onze portal voor het ma-
ken van kerkbladen, en kennismaken met onze partners Donkey Mobile (apps) en 
Webheld (websites).

We hopen u en/of andere leden uit uw gemeente op de Kerkenbeurs te mogen 
ontmoeten. Van harte welkom! Met vriendelijke groet,

Maarten Das, De zalige zalm

Gezellige kampfilmavond

Zaterdag 12 maart zijn wij 
weer bij elkaar geweest voor 
de jaarlijkse kampreünie. 

Kinderen die vorige zomer mee wa-
ren of komende zomer mee willen, 
kwamen samen met hun ouders kij-
ken naar de film van het afgelopen 
kamp: sprookjeskamp. Iedereen kon 
zien hoezeer we het naar ons zin 
hebben gehad en dat we super veel 
leuke dingen hebben gedaan samen 
met het mooie weer. De grote zaal 
onder de Bergkerk zat helemaal vol. 
Tijdens de film werd er veel gela-
chen en tijdens de pauze vol enthou-
siasme gepraat over wat er komend 
jaar allemaal gaat gebeuren

Aankomende kamp gaan wij naar 
Luyks gestel. Wil jij mee? Er zijn nu al 
een hoop aanmeldingen dus meld je 

gauw aan, via zomerkampdenhaag.nl! 
Roanne van Kooij
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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
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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

wijkkrantjanuari2018.indd   8 12-12-17   13:23

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)  

Agenda april 2022
Di 5  19.30 u  Groene en oecumenische gespreksgroep, 
   Bergkerk
Wo 6 17 u KidsTime-middag, Valkennest/Bethel
Ma 18 17 u Samen eten in de Bergkerk
Za 23 17 u KidsTime-middag, Valkennest/Bethel
Zo 24 15 u BethelMuziek Matinee, Serenata Kwintet &  
   Friends

Vaste activiteiten
Bethel  (zie ook betheldenhaag.nl)
Open huiskamer elke ma 15-17 u en elke do 9.30-11.30 u 
Open kapel elke ma 16-19.30 u
Avondgebed elke ma 19.30-20.15 u
Maaltijden elke di 17 en 19.30 u, elke 1e en 3e do van de 

maand, 18 u
Bergkerk (zie ook bergkerkdenhaag.org)
Samen eten elke 3e ma van de maand 17.30-18.30 u
Rondje koffie elke do 10.30-11.45 u

MELKHANDEL HABETS
Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw 

Vogelwijk en omgeving.
Ook voor horeca en groot verbruik

G. Habets, tel. 397 61 03

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

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

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

Voorzitter kerkenraad
Aaltje Visser
Tel. (070) 323 32 20

Scriba 
Ineke Rog
ineke.ammeraal@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

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

Bergkerk

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

Autodienst
Klaar en Ineke Rog 
Klaar 06 19 07 41 09
Ineke 06 44 24 60 45
kirog638@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

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

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

Kerkrentmeester
Bouke Posthuma
posthumabh@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

Wijkinfo Protestantse Wijkgemeente Bergkerk

Kopij voor het 
mei/juni nummer 
uiterlijk op 4 april
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com

Kerkwerk houdt nooit op
Kerkwerk houdt nooit op, klonk 

het die maandagmiddag in-
eens boven de koffie in Buurt-

en-kerkhuis Bethel. Net als de maat-
schappij, die houdt ook nooit op. In 
die maatschappij gaat wel eens iets mis. 
En kijk, dan kan de kerk laten zien hoe 
het dan eigenlijk moet, merkte een van 
de koffiegasten op. Niet iedereen leeft 
daarna lang en gelukkig verder. Soms 
pakt het nóg ongelukkiger uit. Voor 
vluchtelingen uit verre landen bijvoor-
beeld, die via allerlei omwegen na jaren 
bij ons terecht zijn gekomen.

Niet iedereen blijkt dan van harte wel-
kom te zijn. Sommigen horen dan dat 
ze terug naar huis moeten. Mensen 
die goed voor zichzelf kunnen zor-
gen vinden dat niet altijd zo erg, wist 
iemand uit eigen ervaring. Zo was er 
eens een visser die naar zijn verre land 
terugging met een boot waarmee 
hij op de rivier nabij de stad waar hij 
naartoe ging zijn brood kon verdie-
nen. Het moet een kapitaal hebben 
gekost, klonk het. Want zo’n boot 

moet eerst geschikt worden gemaakt 
om te gebruiken. En daarna gaat die 
boot op een andere boot over zee naar 
z’n bestemming.

Er was ook eens een vluchteling die 
met gekregen, want al lang niet meer 
gebruikte, schilderspullen zulke aan-
sprekende taferelen wist te maken dat 
kopers bijna over elkaar heen vielen om 
er één in handen te krijgen. Zo schilder-
de hij een keten van kapperszaken bij 
elkaar. Kom maar eens een keer op visi-
te, had hij de gever van de schilderspul-
len uitgenodigd. Gevluchte gezinnen 
doen dat ook niet zelden; bijvoorbeeld 
om trots te vertellen dat de kinderen 
hier zo goed zijn terecht gekomen. Wie 
had dat kunnen denken.

Er zijn ook vluchtelingen die het niet 
redden. Die vragen voorbijgangers of 
ze misschien kleingeld kunnen ge-
ven zodat de luxe van een nacht in de 
opvang weer een paar euro dichterbij 
komt. Er zijn er ook die nooit wat vra-
gen. Die kijken naar iets wat een an-
der niet ziet. Als dat te dichtbij komt 

lopen ze verder en roepen dat het weg 
moet gaan. Maar dat doet het niet; 
het blijft ze achtervolgen.

Zulke mensen kun je niet in je eentje 
helpen, klonk het. Dan moet je met 
meer zijn, met liefst nog mensen erbij 
die meer kunnen dan alleen aandacht 
geven. Want met woorden alleen is het 
niet gedaan. En wie even nadenkt over 
wat de klimaatverandering allemaal te-
weeg brengt, trekt al snel de conclusie 
dat het aantal mensen dat voor oorlog 
en geweld op de vlucht slaat in het niet 
valt bij de aantallen die honger uit de 
weg zullen gaan omdat door droogte 
niets meer groeit. Of omdat de grond 
onder hun voeten wegspoelt.

Ga op donderdag maar eens kijken 
hoe bijvoorbeeld kerkmensen, met 
het succes van Jericho in gedachten, 
de ‘muren van verzet’ te lijf gaan en 
aandacht vragen voor het verande-
rende klimaat bij het gebouw waar 
de Tweede Kamer tegenwoordig 
vergadert. Wie wil mag meedoen.
Jean Quist

Een groene en oecumenische 
gespreksgroep, deel 2

De Bergkerk en de Heilige 
Familiekerk organiseren 
een gespreksgroep rond een 

tweetal ‘groene’ boeken: ‘Het groene 
normaal’ van Alfred Slomp en ‘Genie-
ten van genoeg’ van Martine Vonk. In 
het boek van Alfred Slomp staan tien 
inspirerende interviews. Op een drie-
tal avonden in de Veertigdagentijd zet-
ten we telkens één van deze interviews 
centraal en spreken we met elkaar over 
wat ons raakt en wat ons in beweging 
zet. Op een vierde avond (in mei) be-
spreken we vervolgens een of twee 
hoofdstukken uit het boekje ‘Genie-
ten van genoeg’.

Er zijn ondertussen twee avonden 

geweest. Een derde avond is op dinsdag 
5 april in de Bergkerk.

Een vierde avond (tussen Pasen en 
Pinksteren) is op dinsdag 17 mei in de 
Heilige Familiekerk.

In de Bergkerk zitten we in een van 
de benedenzalen (neem de benedenin-
gang!).

Bij de Heilige Familiekerk zijn we 
welkom in het 'Praethuys' (Tweede 
Verlengde Braamstraat – tegenover 
huisnummer 8).

Ook als u de eerste twee avonden 
gemist hebt, bent u van harte wel-
kom. Geeft u zich gerust nog op bij:  
me.nijveld@ziggo.nl  of 06 16 733 742. 
De boekjes kunt u via ons aanschaffen 

voor de aankoopprijs, respectieve-
lijk 14,99 euro en 12,25 euro, of door 
middel van een vrijwillige bijdrage. 
Indien nodig is het mogelijk een 
gratis exemplaar te ontvangen.

Bij opgave hoort u welk hoofd-
stuk we bespreken op de genoemde 
avonden. Zodat u dat vooraf kunt 
lezen. De hoofdstukken zijn aanspre-
kend geschreven en niet lang (maxi-
maal tien pagina’s). Dus ook voor wie 
niet al te veel leestijd heeft, is het goed 
te doen!

We beginnen telkens om 19.30 uur.
Met een oecumenische groet, 

Duncan Wielzen en Martine Nijveld


