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Uit de kerkenraad

Op de kerkenraadsvergadering op 29 maart hebben wij onder meer ge-
sproken over de toekomst van de Bergkerk en Bergkerkgemeente. 
Onze aandacht gaat speciaal uit naar het zoeken van een nieuwe koster. 

Er moet nu veel werk gedaan worden door onze vrijwilligers. Nelleke van Kooij 
neemt voorlopig, in ieder geval tot de zomervakantie, veel taken voor haar reke-
ning, zoals de zondagse erediensten en, zover voor haar mogelijk, het aanwezig 
zijn in de benedenzalen op de doordeweekse dagen. Diverse kerkenraadsleden 
en kerkrentmeesters zijn veel aanwezig om de deuren te openen en bezoekers of 
huurders van koffie te voorzien. Dit is een enorme belasting voor onze vrijwilli-
gers, die al heel veel ander werk verzetten en waar we heel zuinig op willen zijn. 
We gaan snel stappen zetten om een nieuwe koster te vinden.

Tevens hebben de kerkrentmeesters vastgesteld dat de verhuur van de beneden-
zalen niet meer rendabel is. Er is nu een commissie Toekomst Kerkgebouw Berg-
kerk opgezet die gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Deze commissie 
heeft de kerkenraad gevraagd welke ruimte de gemeente nodig heeft om haar be-
leid, cq kerkelijke activiteiten uit te voeren.

Wij ontvingen het positieve bericht van de Algemene Kerkenraad dat ons ver-
zoek om de aanstelling van ds. Martine Nijveld per 21 juni 2022 voort te zetten op 
basis van 0,8 fte is ingewilligd. Hier zijn we heel blij mee.

U zult hebben gezien dat de coronamaatregelen tijdens de kerkdiensten inmid-
dels grotendeels zijn afgebouwd. De garderobe is weer in gebruik, er wordt weer 
gecollecteerd tijdens de diensten en de predikant en dienstdoende ouderling geven 
elkaar weer een hand aan het begin van de kerkdienst. De predikant zal nog niet 
alle gemeenteleden de hand schudden. We blijven toch wat voorzichtig.

Onze volgende kerkenraadsvergadering is dinsdag 3 mei.
Ineke Rog, Scriba

Terugblik door Martine op de 
Kliederkerk van 27 maart in 
Buurt-en-kerkhuis Bethel en een 
uitnodiging voor de volgende 
Kliederkerk.

Op zondag 27 maart vierden 
we onze tweede Klieder-
kerk. Het was opnieuw een 

feest (ook al waren er minder deel-
nemers dan de eerste keer). Er werd 
- door jong en oud samen - ijverig ge-
knutseld en gespeeld rond het thema 

‘Genoeg om te delen’: knutselen van 
restmateriaal, een bordje vullen met 
producten uit supermarktfolders (wat 
eet jij?), armbandjes maken (om weg 
te geven), samenwerken aan een gro-
te tekening van het land ‘waar men-
sen samen delen’. In de korte viering 
stond het verhaal van het manna in de 
woestijn centraal. Manna: de brood-
korreltjes uit de hemel, waarbij Mozes 

de opdracht gaf om niet meer te verza-
melen dan nodig is voor één dag (want 
als mensen meer nemen en voorraden 
aanleggen, komen anderen tekort).

Na de viering aten we samen: goed 
voor de onderlinge contacten. Deze 
maaltijd was sober, passend bij het the-
ma: soep met brood en fruit. Maar ook 
daarbij bleek: als we delen is er genoeg 
– en houden we zelfs over! Alle deel-
nemers hadden een houdbaar product 
meegenomen. Die producten gaan, 
mét de armbandjes, naar de Voedsel-
bank.

Volgende Kliederkerk: zondag 
26 juni – ‘Op reis met Ruth’

De volgende Kliederkerk is op zon-
dag 26 juni. Dan gaan we (in (bijna) 
vakantiesfeer) ‘op reis met Ruth’. Wel-
kom weer van 16 tot 18 uur in Bethel.

Graag opgeven! Dat kan tot en 
met woensdag 22 juni bij: info@
jeugdwerkdenhaagwest.nl onder ver-
melding van: Kliederkerk, aantal vol-
wassenen, aantal kinderen tot 12 jaar.

Meer weten? Bel, app of mail: ds. 
Martine Nijveld (predikante Berg-
kerk), me.nijveld@ziggo.nl of 06 16 73 
37 42 of Nelleke van Kooij (jeugdwerk 
Den Haag-West), info@jeugdwerk-
denhaagwest.nl of 06 10 23 53 21.

Met een hartelijke groet van het Klie-
derkerkteam (Karen van Drongelen, 
Hanne Glerum, Margriet den Heijer, 
Ada Hoek, Nelleke van Kooij, Madelein 
van der Plas, Martine Nijveld)

Genoeg om te genieten!

Jaarlijkse bijdrage  
voor uw Bergkerkkrant
Zoals elk jaar wordt bij het mei/juninummer van de wijkkrant 
ook nu weer een acceptgirobrief bijgevoegd met het verzoek 
om bij te dragen in de kosten van de Bergkerkkrant. Al jaren 
kan de wijkkrant/Bergkerkkrant zich zelf bedruipen, dankzij uw 
bijdrage en een aantal adverteerders. Ik hoop dat ik opnieuw 
op u mag rekenen.

De kosten die de bank voor een acceptgirobetaling in re-
kening brengt zijn aanmerkelijk hoger dan de kosten voor een 
overboeking met internetbankieren. Dus als u de mogelijkheid 
van internetbankieren hebt, dan stel ik die manier zeer op prijs.

Cees Kaas, administrateur van de Bergkerkkrant

Wijkkrant van Protestantse Wijkgemeente Bergkerk– Buurt-en-kerkhuis Bethel 

Gemeenteberaad kijkt vooruit 

Na eerder uitstel vanwege de 
beperkingen rond Corona vond 
op 13 maart aansluitend aan 
de dienst een gemeenteberaad 
plaats. Hier werden we bijge-
praat over de ontwikkelingen 
sinds in het vorige beraad het be-
sluit om als zelfstandig Wijkge-
meente Bergkerk verder te gaan 
werd voorgelegd. 

Aaltje Visser trapte, als voor-
zitter van de kerkenraad,  af 
en keek daarbij zowel terug 

als vooruit. De kern van haar toe-

spraak was dat om als gemeente te 
blijven functioneren we niet zonder 
de inspanning van de gemeenteleden 
kunnen. We kunnen alleen verder als 
er genoeg mensen opstaan om als vrij-
williger taken op zich te nemen, met 
name organisatorische en bestuurlijke 
taken. Alleen dan is er toekomst voor 

onze gemeente in deze wijk. Ze stond 
ook stil bij het verdrietige overlijden 
van onze koster Leonore Brons. 

Bouke Postuma, kwam aan het 
woord in zijn functie als penningmees-
ter van onze wijkgemeente. Het was de 
13e maart nog te vroeg om met concrete 
cijfers over het afgelopen jaar naar bui-

ten te treden. Bouke keek vooral voor-
uit. Om onze wijkgemeente zelfstandig 
te laten voorbestaan is het nodig dat we 
onze inkomsten net als onze uitgaven 
goed onder controle houden.

 In dat kader wordt er gekeken naar 
de verhuur en wordt de opbrengst daar-
van afgezet tegen de inspanningen  die 
we daarvoor moeten doen. Het goede 
nieuws daarbij is dat onze wijkgemeen-
te zichzelf kan bedruipen als we met 
ons allen financieel net een beetje meer 
doen, zoals eerder aangegeven bij de 
Actie Kerkbalans. Randvoorwaarde is 
dat we erin slagen om de kosten die met 
de verhuur gemoeid zijn terug te bren-
gen. Daaraan wordt inmiddels door de 

kerkrentmeesters gewerkt.
Dominee Martine Nijveld belicht-

te een aantal kerkelijke activiteiten in 
de komende maanden zoals gespreks-
groepen. Ook de Kliederkerk, die in-
middels heeft plaats gevonden, kwam 
voorbij. 

Afgerond werd met een korte rond-
leiding door ondergetekende langs de 
pagina’s van onze vernieuwde website  
op het in kerkzaal opgestelde projectie-
scherm. 

Herman Hartman
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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.

Columm
Deze column is tegelijk een boekbespreking.

Bij de kassa van menig boekhandel ligt op dit moment het 
boek ‘Grote Panda en Kleine Draak’.

Het is een boek vol met wijze spreuken, samen met ontroe-
rend mooie tekeningen.

Het boek is een beetje in de sfeer van de bestseller ‘De jon-
gen, de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy (vertaald 
door Arthur Japin).

‘Grote Panda en Kleine Draak’ is van James Norbury (en ver-
taald door Ariane Schluter).

Het is een boek om op tafel te leggen en elke keer wat in te 
bladeren.

Om open te leggen bij een spreuk die je raakt.
Om een foto te nemen van één spreuk mét illustratie 
en deze door te sturen naar iemand die wel wat bemoedi-
ging kan gebruiken.
Een collega zei ooit tegen me:
‘Dit soort boeken hoort in de gereedschapskist van elke 
pastor’.

Ik geef een paar van die wijze woorden aan u door:
Wees moedig.
Je weet nooit waar een eerste ontmoeting toe kan leiden.

‘Ik heb het nu even te druk om naar de bloemen te kijken,’ 
zei Kleine Draak.
‘Dan moet je het juist doen,’ zei Grote Panda.

‘Hoe lukt het je om door te gaan?’ vroeg Kleine Draak.
‘Soms,’ zei Grote Panda, ‘is zelfs het kleinste stapje beter dan 
geen stap.’

Ook de Bijbel kent dit soort spreukenwijsheid.
Het Bijbelboek Spreuken staat er vol mee.
Met als basis: eerbied voor het leven, voor de ander, voor de 

schepping en de Schepper.
Het zijn een soort tegeltjeswijsheden.
En zoals bij alle tegeltjeswijsheden geldt ook hier, dat je je er 

voorzichtig en met mate van moet bedienen. Anders wordt het 
al snel te veel van het goede.

Maar af en toe een goede spreuk kan een mens doen opve-
ren.

Het boek Spreuken staat vol gewone daagse gelovigheid.
En maakt werk van het gegeven dat geloven een werk-woord is.

In de maand juni vieren we het Pinksterfeest: feest waarop 
we ons laten inspireren door de geest van Jezus, die ons doet 
opademen, opdat we ook elkaar weer (met de hulp van goede 
woorden en liefdevolle daden) kunnen laten opveren.
Zo zijn we samen op weg.

‘Wat is belangrijker,’ vroeg Grote Panda, ‘de reis of de be-
stemming?’
‘Het gezelschap,’ zei Kleine Draak.

ds. Martine Nijveld

Wij gedenken
Wietske Hemmes - de Wit (17 oktober 1920 – 14 maart 2022)
Op zaterdag 19 maart hebben we afscheid genomen van Wietske Hemmes-de 
Wit. Wies is 101 jaar geworden. Een groot deel van haar leven woonde ze aan 
de Sportlaan. En sinds vorige zomer in Uitzicht. Vanwaar ze nog met regelmaat 
de kerkdiensten in de Bergkerk bijwoonde. Wies had twee duidelijke verzoeken 
voor haar afscheidsdienst. Dat verteld zou worden wie zij was. En dat het evan-
gelie verkondigd zou worden.

Wie ze was klonk door in de veelheid aan verhalen die in de dienst werden ver-
teld. Geboren in Maastricht, maar met Fries bloed. Gewoond in het noorden van 
het land, later naar Den Haag. Een goede opleiding moest ze hebben, want: ‘ze 
moest voor zichzelf kunnen zorgen’. Ze trouwde met Barend Hemmes en ze kre-
gen zeven kinderen. Een groot gezin: dat vond ze mooi en het was haar nooit teveel. 
Wies was een mens van vriendschappen, van kerk en tennis; ze zat op een bijbel-
kring (samen zie je meer!) en heeft in eerdere jaren veel bezoekwerk gedaan. Een 
vrouw van vrolijkheid en belangstelling, van zorg over en weer, van genieten van 
zon en zomer (graag zat ze op een stoel vóór haar huis) en van een achterkleinkind 
op schoot, van weten dat het leven doorgaat.

Wies was gereformeerd groot geworden – en dat bleef ze in haar geloven trouw. 
Met de haar eigen rationaliteit. Heel haar leven overziend, ómziend, zei ze: “God is 
goed voor mij geweest.” Het evangelie werd voor haar mooi en krachtig samenge-
vat in de woorden van Kolossenzen 1:12-20, waar gesproken wordt over verlossing, 
vergeving en verzoening. Hoge taal, die vertelt wat God altijd weer aan mensen 
schenken wil. In paastaal: dat Jezus altijd en overal en voor ieder mens en voor iede-
re nieuwe generatie voorganger wil zijn op de weg van de liefde. Wies hield van het 
Paasfeest, dat blije feest van leven, licht en lichtheid, ze hield van het leven.

We hebben Wies begraven op Oud Eik en Duinen, haar toevertrouwd aan de 
Eeuwige. We wensen haar kinderen en alle familie en naaststaanden vrede en alle 
goeds.

ds. Martine Nijveld

Bep Rijke - Soeting (11 mei 1930 - 26 maart 2022)
Op vrijdag 1 april hebben we in de Bergkerk afscheid genomen van Neeltje Elisa-
beth (Bep) Rijke-Soeting. Met woorden, verhalen, muziek en foto’s. En dat alles 
onder het motto dat boven de rouwkaart stond:

‘Als iets liefs je verlaat,
blijft nog altijd de liefde’.
Passend bij deze woorden lazen we in de dienst 1 Korintiërs 13: het loflied van 

Paulus op de liefde, een hooggestemd lied, zijn Hooglied. Een lied dat past bij de 
jarenlange verbondenheid van Bep en Geurt, bij het samen leven, genieten van el-
kaar, zorgen voor elkaar. Een samen, dat een andere kleur kreeg door de demen-
tie van Bep, maar steeds een samen bleef en mocht blijven – mét het gemis van 
wat niet meer mogelijk was en in alle kwetsbaarheid. Met de hulp van dochters en 
kleinzonen en van goede zorg woonden ze met veel plezier op hun mooie plekje aan 
de Campanulastraat.

Dat lied van Paulus paste ook bij Bep. Bep was hartelijk en belangstellend, lief 
en attent, gastvrij, nuchter en praktisch, tevreden en zorgzaam (koken en appel-
taart), ze was van niet zeuren en hield niet van flauwekul (en dat kon je ook mer-
ken). Ze was vrolijk en hield stoer van kamperen - en stevig en standvastig kon ze 
haar punten vasthouden.

In 1 Korintiërs 13 wordt verteld wat liefde is in een opsomming van allemaal 
doe-woorden. Liefde komt tot uiting in de dingen die we doen. En ook zo past deze 
tekst bij Bep. In de kerk was ze diaken geweest, voorzitter van de diaconie, ze was 
van comité meeleven, zoals dat toen nog heette, van de zending en van de gemeen-
tezondagen. Bep was niet van de vrome praat. Zij was van het doen. En dat kwam 
recht en echt uit haar hart.

‘Dit is wat blijft’, zo eindigt 1 Korintiërs krachtig in de Nieuwe Bijbelvertaling 
2021, ‘geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’

Bep is 91 jaar geworden. Geboren in Soerabaja. Overleden in Den Haag.
Na de dienst was er een ‘toost op het leven van Bep’. In dankbaarheid voor haar 

leven en liefde. We wensen haar man Geurt, dochters Annelies en Paulien, klein-
zonen en alle naaststaanden vrede en alle goeds.

ds. Martine Nijveld

Vastenmaaltijd 2022
Margriet blikt terug op de Vastenmaaltijd op donderdag 10 maart 
in de Bergkerk.

Het was een goede, zinvolle vastenmaaltijd, waar ook gemeenteleden van 
de Heilige Familiekerk aanwezig waren. Jammer dat een aantal men-
sen zich wegens ziekte moest afmelden.

We zaten keurig door elkaar; gemeenteleden van de Bergkerk en de Heilige Fa-
miliekerk. Door middel van een puzzel in verschillende kleuren had Martine 
hiervoor gezorgd.

Er stond ook een mandje voor Oekraïne, de opbrengst hiervan was hon-
derd euro. 

We zijn de maaltijd begonnen en hebben deze ook afgesloten met het zin-
gen van: “Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons 
blijft.” Dit lied werd toen en wordt misschien nu nog wel gezongen door men-
sen die bij de Russische ambassade demonstreren tegen de inval en oorlog in 
Oekraïne.

Het was een sobere maaltijd, vegetarische soep, Turks brood, een appel en 
een kopje koffie of thee met een Hollands kaakje.

Margriet den Heijer

Menselijke maat 
in woord en daad
Jan Grotendorst wijst ons op de 
fototentoonstelling ‘Vrijwilligers 
in beeld, die tot 15 mei te zien is 
aan de Korte Vijverberg.

Stek - voor stad en kerk - zet met 
een fototentoonstelling twaalf 
van haar 750 vrijwilligers in de 

schijnwerpers. Zij zijn actief in ver-
schillende Stekprojecten verspreid 
over Den Haag. “In het begin ging ik 
altijd tussen de zooi ergens op een kist-
je zitten. Op een goed ogenblik stond 
er ineens een stoel voor me klaar,” ver-
telt vrijwilliger Henri Brekveld over 
het geduldig opbouwen van vertrou-
wen bij zijn cliënt.

Sinds de toeslagenaffaire staat het 
zoeken naar de ‘menselijke maat’ hoog 
op de agenda. Dat mensen als gevolg 
van kleine misverstanden gemakke-
lijk vermalen worden door bureaucra-
tische systemen is duidelijk. Minder 
eenduidig is hoe de menselijke maat in 
werkprocessen leidend kan zijn. In de 
tentoonstelling ‘Vrijwilligers in beeld’ 
laten de twaalf vrijwilligers zien hoe zij 
zich liefdevol inzetten voor inwoners 
van onze stad die zich in een kwetsbare 
situatie bevinden.

De vrijwilligers zijn geportret-
teerd door de Haagse fotograaf Rogier 
Chang. De bijbehorende verhalen ge-
ven een inkijkje in de grote diversiteit in 
achtergrond, leeftijd, motivatie en het 
soort activiteiten. Ook wat de vrijwilli-
gers er zelf voor terug krijgen, is heel di-
vers. In het werk versterken zij de ander, 
maar ook zichzelf en op die manier het 
sociale weefsel van onze stad. Kom ken-
nismaken en laat je inspireren!

De expositie is van 29 april tot en 
met 15 mei te bezoeken, van donderdag 
tot en met zondag van 13 tot 17 uur, in 
tentoonstellingsruimte de Binnenhof-
zaal, ruimte Expo 5, van Anna Vast-
goed en Cultuur aan de Korte Vijver-
berg 2 in Den Haag. Bezoekers van de 
fototentoonstelling ontvangen gratis 
het boekje met de foto’s en de verhalen 
van de tentoonstelling ‘Vrijwilligers in 
beeld’ van Stek. Dit boekje is ook op te 
vragen voor mensen die slecht ter been 
zijn. De expositieruimte is namelijk be-
perkt toegankelijk.

Jan Grotendorst
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Driekwartjaar na mijn afscheid 
van Den Haag – West ben ik in 
mijn nopjes met mijn afscheids-
cadeau!

Lieve mensen rond de Bergkerk, 
misschien weten jullie het nog: 
bij mijn afscheid van (het toen-

malige) Den Haag - West kreeg ik van 
jullie een beeld van kunstenaar Wout 
Herfkens cadeau, uit zijn serie ‘Jésus 
à l’hôpital’ (vertaald: Jezus in het zie-
kenhuis). Alleen waren die allemaal in 
zijn atelier, helemaal in Oosterbeek bij 
Arnhem. Daarom werd mij vriendelijk 
gevraagd om het zelf op te halen. Dat 
is, door diverse omstandigheden, tot 
nu toe niet gelukt, maar als de profeet 
niet naar de berg kan komen, moet de 
berg maar naar de profeet toe komen en 
mede daarom vroeg ik deze veertigda-
gentijd Wout Herfkens om voor een 
lezing over deze serie naar mijn nieuwe 
gemeente in Noordwijk te komen en 
een koffer vol met beelden mee te ne-
men, opdat ik er daarvan eentje kon uit-
zoeken. Dat gebeurde afgelopen vrijdag 
1 april, het werd een erg leuke avond!

Sinds 2014 verzamelt Wout Herf-
kens afgedankte crucifixen, haalt de 

Jezussen van het kruis en verzorgt ze: 
liefdevol maakt hij de beelden zo goed 
mogelijk schoon, hij verpleegt de won-
den met pleisters, hij dekt de licha-
men toe en legt ze in een op maat van 
rest- en afvalmateriaal gemaakt bed. 
Volgens mij beantwoordt deze serie 
een groot en ook door mezelf gedeeld 
(theologisch) verlangen naar een nieu-
we interpretatie van wat er waarom op 
Goede Vrijdag gebeurde: een, zeker in 
de context van Corona en de oorlog in 
Oekraïne, hoog actuele verschuiving 
van de aandacht voor het lijden als zo-

danig en wat dat dan theologisch moet 
betekenen naar een oproep om ontfer-
ming en barmhartigheid voor alle lij-
denden, onszelf incluis.

Na zijn lezing en het er op volgend 
gesprek heb ik een beeld uitgekozen, 
een oud ogende Jezus uit hout gesne-
den, liefdevol verzorgd liggend in een 
spierwit bed. Hij ligt nog op mijn bu-
reau, naast mijn computer waardoor ik 
soms moeite heb om me op mijn werk 
te concentreren, zo schitterend blijf ik 
het vinden. Van harte bedankt!

Axel Wicke

Bedankje Op weg naar  
het Taizé-middaggebed
Onze redacteur Jean deelt zijn belevenissen in en om Buurt-en-kerk-
huis Bethel met ons. Dit keer een ervaring in de buurt. Over een 
toevallige ontmoeting met een buurtgenoot.

Eigenlijk waren wij van ons thuis die maandagmiddag op weg naar Buurt-
en-Kerkhuis Bethel voor het Taizé-middaggebed. Dat is om kwart voor 
vijf en duurt een kwartier; een overzichtelijke onderbreking van alweer 

zo’n snelle dag. Het kwam er niet van. Bijna voor de deur reed een oudere dame 
haar rollator voor onze voeten en vroeg of we wisten waar het bankfiliaal naar 
toe was gegaan dat altijd in de buurt kantoor hield. Het was dicht. Op de deur 
en de ramen hing een bericht waarop wellicht stond waar klanten het nu konden 
vinden, zei ze. Maar voor haar niet te lezen.

‘Dichtstbijzijnde’ was niet echt het woord voor de plek waar de medewerkers nu 
hun bank beheerden. Met een rollator niet aan te lopen vanaf de plek waar we ston-
den, zeiden wij van ons thuis. Ook zonder rollator zou het nog flink tegenvallen. 
Een automaat was dichter bij, maar die gebruikte ze liever niet. “Iedereen ziet wat 
je daar doet en dat kan een voorbijganger zomaar op slechte gedachten brengen.” 

Nu had ze niet veel nodig: alleen wat extra boodschappengeld voor het geval 
de kinderen met hun kinderen langs kwamen. Die woonden ver weg, vertelde ze. 
Allemaal best goed terecht gekomen. Tot voor een paar jaar kwamen ze elke twee 
weken een keer langs. Maar dat kon niet meer, zeiden ze. Eerst de coronatijd toen 
er eigenlijk niets mocht vanwege ieders veiligheid. Er nu was er een oorlog die de 
benzine duur maakte. Net als de kachel laten branden en het licht aandoen. En 
daar zou het vast niet bij blijven, dacht ze.

Daar had ze het via de telefoon wel eens over met de kinderen wanneer die bel-
den. Niet vaak, want omdat ze zo goed waren terechtgekomen hadden ze het druk. 
En de kleinkinderen leefden zo in hun eigen wereld; daar paste geen oma bij. Ze 
hadden inmiddels ook ‘de leeftijd’ en dan wisten we het wel. “We zijn allemaal zo 
geweest,” nam ze maar aan.

Op dagen als deze was het niet fijn om oud te zijn, zei ze, ook al was het ‘ik mag 
niet klagen’ helemaal op haar van toepassing. Maar wel alleen sinds een nare ziekte 
haar man steeds meer in z’n greep kreeg. Tot ze op een nacht had gezegd: “Het is 
goed zo, ga maar.” Toen was hij gegaan en werd zij alleen snel ouder. “Hoop maar 
dat je niet zo oud wordt!”

Jean Quist

KidsTime
Doorgaans vindt er om de twee weken een KidsTime-middag plaats 
in ‘t Valkennest, de eigen jeugdruimte in Buurt-en-kerkhuis Bethel. 
Kinderen die ingeschreven staan bij de wijkgemeente en geregis-
treerde vriendjes en vriendinnetjes krijgen voor deze activiteit een 
persoonlijke uitnodiging in de brievenbus. Deze keer een verslagje 
van de KidsTIme-middagen in maart en april.

Tegeltjes beschilderen

Wat werden er weer kunstige werkjes 
gemaakt! Tijdens de KidsTime-mid-
dag op 26 maart beschilderden de kin-
deren met opaal glasverf verschillende 
tegeltjes. Eén van de deelnemers had 
zo de smaak te pakken dat het leek 
alsof hij productie op bestelling moest 
maken. De maaltijd bestond uit lekke-
re broodjes met frikandel, kaassoufflé 
of bitterbal. Het toetje was een appel 
of banaan.

Paas-knutsel en spel-markt
Met een spelletjeskaart gingen de kin-
deren tijdens de KidsTime-middag op 
6 april aan de gang met verschillende 
kleine paas-knutsels en paasei-spel-
letjes. Het eten was ook paas-achtig; 
met kippensoep, broodje ei en vanille-
vla met slagroom.

Meer foto’s zijn te bekijken op 
tinyurl.com/KidsTime2022. Bezoek 
ook eens jeugdwerk-website: jwdhw.nl

Nelleke van Kooij

Ochtendgespreksgroep
Martine nodigt u uit voor de bijeenkomsten van de o uderengespreks-
groep in de Bergkerk in mei en juni. U bent van harte welkom.

De afgelopen tijd draaide er eens in de drie weken een ouderengespreks-
groep op de dinsdagochtend: van half elf tot kwart voor twaalf. We 
praatten bij een kop koffie of thee met elkaar over de goede woorden, 

die door Paulus ‘vruchten van de geest’ genoemd worden: geduld, zelfbeheer-
sing, vriendelijkheid, geloof/vertrouwen, en meer. Wat heb je met die woorden? 
Wat kun je er wel/niet mee? En haast als vanzelf gaat het dan over ieders leven 
en geloven.

In mei en juni gaan we door met deze groep. Dan pakken we een nieuw thema 
op. Data: dinsdagen 3 en 24 mei en 14 juni. De kerk is open vanaf 10.15 uur. We 
zitten in een van de benedenzalen van de Bergkerk. Neem dus de beneden-ingang!

Nieuwe deelnemers zijn (altijd) van harte welkom. Laat even aan mij weten als 
u wilt komen via me.nijveld@ziggo.nl of 06 16 73 37 42.

ds. Martine Nijveld
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Kerk gespot
Bent u het afgelopen jaar tijdens de vakantie in eigen land gebleven? Tijdens het bezoeken van de vele 
mooie plekken in Nederland kwam u vast wel eens een kerk tegen. Wellicht een heel bijzondere kerk en 
heeft u daar een foto van gemaakt. Het lijkt ons leuk om van u te horen welke bijzondere kerk u bent 
tegen gekomen en wat daar zo bijzonder aan is. Hieronder weer een gespotte kerk: ditmaal de Sint-
Janskerk in Gouda - Redactie.

Begin april bracht ik samen 
met drie collega’s een bezoek 
aan de Sint-Janskerk of Gro-

te Kerk in Gouda. Dat is een grote 
kruiskerk in gotische stijl. De kerk is 
wereldberoemd om zijn ‘glazen’: de 
glas-in-loodramen uit de periode 1555-
1603. De tweeënzeventig ‘Goudse gla-
zen’ zijn echt indrukwekkend, som-
mige ramen zijn wel twintig meter 
hoog. Ze vormen het hoogtepunt van 
de Europese glasschilderkunst. Van 
de tweeënzeventig ramen dateren er 
eenenzestig uit de jaren 1530 tot 1603: 
meer dan de helft van al het zestien-
de-eeuwse gebrandschilderde glas in 
Nederland! Je hebt er misschien wel 
meerdere dagen voor nodig om alle 
details te bekijken. Een gids of audio-
tour is wel aan te bevelen. Veel ramen 
verbeelden verhalen uit de Bijbel; an-
dere vertellen over de geschiedenis van 
ons land. In de Van der Vormkapel is 
met zeven ramen het leven van Jezus 
uitgebeeld. We zouden het in onze 
tijd een stripverhaal noemen. Bijzon-
der knap vond ik hoe natuurgetrouw 
de kameelharen mantel van Johannes 
de Doper gebrandschilderd is. Het ge-
zicht van baby Johannes is wat minder, 
het lijkt wel een oud mannetje. In de 
tweede wereldoorlog zijn alle ‘glazen’ 
uit het raamwerk gehaald en verstopt 
voor de bezetter.

Het kerkgebouw zelf heeft ka-
rakteristieke overkappingen en is het 
langste kerkgebouw in Nederland: het 

BethelMuziekMatinees
Normaalgesproken hebben we in april de laatste de BethelMu-
ziekMatinees. Maar omdat we door corona zoveel hebben gemist, 
hebben we er één doorgeschoven naar mei. Wat staat in april en mei 
op het programma?

Serenatakwintet & Friends

Zondag 24 april om 15 uur kunnen we in Bethel muzikale reisavonturen naar 
het eind van de negentiende eeuw beleven. Hoogtepunt van het concert is het 
prachtige Amerikaans Strijkkwintet van Dvorak.

Uitvoerenden zijn het Serenatakwintet & friends.

De Buren en Ensemble Bonheur

Zondag 22 mei om 15 uur komt de muziek letterlijk en figuurlijk uit de buurt. 
Het enthousiaste Koor De Buren en een speciaal gevormd Ensemble Bonheur 
(vleugel, klarinet, cello) brengen muzikaal geluk in de buurt.

Vooraf is er koffie/thee. Na afloop kun je contact maken met andere muziek-
liefhebbers, onder het genot van een drankje. Voor de onkosten wordt een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd.

Klaas Bruins

is honderddrieëntwintig meter lang. 
In hoofdzaak dateert de kerk uit de 
vijftiende en zestiende eeuw, maar de 
bouw van de eerste versie begon in 1278. 
De toren daarentegen is betrekkelijk 
laag. Dat komt omdat de kerk gebouwd 
is op heel slappe veengrond en nu nog 
steeds zakt. Een hoge toren was ge-
woon te zwaar.

gen we te zien. Alle ‘stangen’ die regis-
ters en pijpkleppen bedienen zijn van 
hout. Werkelijk een schitterend orgel, 
ook om te zien; het geheel is voorzien 
van zeer fraai houtsnijwerk, verguldsel 
en een marmeren afwerking. Tot slot 
mocht mijn collega het orgel bespelen; 
zelfs achter in de honderddrieëntwintig 
meter lange kerk klonk het indrukwek-
kend.

Over deze kerk is natuurlijk nog 
veel meer te vertellen; ik zou zeggen: ga 
zelf eens kijken. Op de website sintjan.
com kun je veel informatie vinden, zo-
als over alle glazen en het Moreau-orgel. 
Op Wikipedia staan ook veel wetens-
waardigheden over deze kerk. Zeker 
aan te bevelen om te bekijken alvorens 
u de Sint-Jan bezoekt.

Marinus van Kooij

Omdat mijn collega organist is, 
stond ook een rondleiding op en in het 
schitterende Moreau-orgel op het pro-
gramma. Dit in 1736 gebouwde orgel 
is wel iets groter dan het Klop-orgel in 
de Bergkerk, het bevat drieënvijftig re-
gisters, heeft 1433 pijpen, waarvan je er 
maar vijfenveertig ziet als frontpijpen, 
en heeft drie klavieren. Het bevindt 
zich op een bordes van twaalf meter te-
gen de klokkentoren.

Achter het orgel bevindt zich een 
grote ruimte met acht blaasbalgen. Nu 
wordt het orgel met een elektrische ven-
tilator van wind voorzien, maar vroeger 
werden de blaasbalgen door de acht 
zwaarste mannen uit de gemeente be-
diend. Na afloop kregen ze dan in de 
pastorie een borreltje voor de moeite. 
Ook het binnenwerk van het orgel kre-
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Erediensten mei en juni 2022
Datum Bergkerk 10 uur Bijzonderheden 

01 mei Nog niet bekend 3e zondag van Pasen / Misericordias Domini

08 mei Ds. Olivier Elseman 4e zondag van Pasen / Jubilate

15 mei Ds. Martine Nijveld 5e zondag van Pasen / Cantate / Groene 
dienst

22 mei Ds. Martine Nijveld 6e zondag van Pasen / Rogate / m.m.v. can-
torij

26 mei Geen dienst Hemelvaartsdag

29 mei Ds. Fokke Fennema 7e zondag van Pasen / Exaudi

05 juni Ds. Martine Nijveld Pinksteren

12 juni Ds. David Schiethart Trinitatis

19 juni Ds. Saskia Wevers-v.d. Feltz, Gorssel 2e zondag na Pinksteren

26 juni Ds. Martine Nijveld 3e zondag na Pinksteren / Heilig Avondmaal 
/ m.m.v. cantorij

26 juni Kliederkerk voor jong en oud Buurt-en-kerkhuis Bethel
16.00 – 18.00 uur

03 juli Ds. Martine Nijveld  4e zondag na Pinksteren

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 mei en juni 2022
  Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
01 mei Oecumenisch Jeremia 32: 36-41 Openbaring 5: 6-14 Lucas 24: 35-48
 Alternatief Jesaja 61: 1-3 1 Petrus 1: 13-25 Johannes 21: 1-14
08 mei Oecumenisch Numeri 27: 12-23 Openbaring 7: 9-17 Johannes 10: 22-30
15 mei Oecumenisch Deuteronomium 6: 1-9 Openbaring 19: 1-9 Johannes 13: 31-35
22 mei Oecumenisch Joël 2: 21-27 Openbaring 21: 10-12; 22-27 Johannes 14: 23-29
29 mei Oecumenisch 1 Samuël 12, 19b-24 Openbaring 22: 12-21 Johannes 14: 15-21
 Alternatief Ruth 1
05 juni Oecumenisch Joël 3: 1-5 Handelingen 2: 1-11 Johannes 20: 19-23
 Alternatief Ruth 2
12 juni Oecumenisch Spreuken 8: 22-31 Openbaring 4: 1-11 Johannes 3: 1-16
 Alternatief Ruth 3
19 juni Oecumenisch Jesaja 65: 1-9 Galaten 3: 23-29 Lucas 8: 26-39
 Alternatief Ruth 4
26 juni Oecumenisch 1 Koningen 19: 19-21 Galaten 5: 1; 13-25 Lucas 9: 51-62

Rond de diensten
Welkom in de kerk!
Elke zondagmorgen gaan de kerkdeuren open: van harte welkom! Na afloop is 
er koffiedrinken: ontmoeting, bijpraten, gezelligheid. Blijvend bent u ook wel-
kom bij de uitzending van onze diensten via livestream en kerkomroep.

Het rooster van kerkdiensten vindt u hiernaast.
Hieronder wat meer informatie over enkele vieringen:

Zondag 15 mei - groene kerkdienst ‘Genieten van genoeg’
Op zondag 15 mei vieren we een ‘groene’ dienst. Als Bergkerk zijn we aangesloten 
bij het netwerk van groene kerken en gebedshuizen. Dat betekent ook dat je ge-
regeld aandacht vraagt voor een groene en duurzame levensstijl. Het thema van 
deze dienst wordt: ‘Genieten van genoeg’. Daarmee sluiten we aan bij de groene 
en oecumenische gespreksgroep (op 17 mei, zie elders in dit blad).

Zondag 22 mei - kerkdienst in Engelse sfeer
Voor de derde keer vieren we een kerkdienst in Engelse sfeer. We zingen liederen 
(uit ons Liedboek en uit andere bundels) uit dat land van overzee, waar zoveel 
mooie kerkmuziek geschreven is. De cantorij werkt mee aan deze viering.

Zondag 5 juni - Pinksteren
Op zondag 5 juni vieren we het Pinksterfeest. Het feest waarop we als mensen 
écht serieus genomen worden en aangesproken worden op onze verantwoorde-
lijkheid om mens en medemens te zijn. Om te leven in de geest van Jezus. Pink-
steren is óns Pasen: we mogen opstaan en leven.

De liturgische kleur van Pinksteren is rood: kleur van geestdrift en enthousias-
me, van inzet en liefde.

Als u/jij naar de kerk komt op deze dag, komt u dan in het rood of met een 
rood accent?

Zondag 26 juni - we vieren de Maaltijd
Op deze zondag vieren we samen het avondmaal: als maaltijd van ontmoeting 
en bemoediging.

De cantorij werkt mee aan deze viering.

Zondag 26 juni - Kliederkerk
Op zondagmiddag 26 juni is er Kliederkerk van 16-18 uur in Bethel. Thema: ‘Op 
reis met Ruth’ (meer info elders in dit nummer). Voor jong en oud! Creatief aan 
de slag met een bijbelverhaal – in drie rondes: samen ontdekken – samen vieren 
– samen eten.

Kindernevendienst
Elke eerste zondag van de maand is er kindernevendienst.

Op de andere zondagen staat er een doos vol materialen op een tafel achterin de 
kerk: verhalen, de Bijbel in stripvorm, kleurplaten en puzzels.

ds. Martine Nijveld

Glans
Bij Bethel zijn maaltijden en muziek de activiteiten met de hoogste bezoe-

kersaantallen. Dat is mooi voor ons. Maar wat er meer toe doet, is wat 
deze activiteiten betekenen voor de mensen die er komen. Dat verschilt 

natuurlijk van mens tot mens.
Maar soms hoor je van mensen wat de waarde van zo’n activiteit voor hen is. 

Zoals de vereenzaamde vrouw die bij ons bij de maaltijden kwam, aansluiting vond 
en na een paar keer zei dat ze zich nu veel minder eenzaam voelde. Of een ander: 
“Ik verheug me er elke week al dagen van te voren op dat ik hier dinsdag weer ga 
eten. Ik zie er elke keer weer naar uit.” En “Wat is het hier altijd een goede sfeer. Ik 
vind het hier zo gezellig. Hoe krijgen jullie dat toch voor elkaar?”

In de coronatijd werd ik regelmatig gebeld of de BethelMuziekMatinees al weer 
plaats gingen vinden.

Vorige maand was de eerste na de lockdowns. En het was in de roos: vrolijke 
Latijns-Amerikaanse muziek, waar je blij van werd. Een vrouw die een paar weken 
ervoor nog uitsprak dat voor haar het leven niet meer hoefde zat dansend op haar 
stoel. En na afloop klonk de muziek nog in haar hart. Ze stond op, liet haar rollator 
links liggen en danste, als een verlamde die weer kracht in haar benen kreeg. De 
dinsdag erna dat ik haar sprak zei ze mij hoezeer zij genoten had, maar ook dat ze de 
dag erna lichamelijk gebroken was. Maar ze had het niet willen missen.

Na dit concert was er een opgewekte, vrolijke sfeer. Samen eten en samen mu-
ziek beleven: het geeft het soms o zo grauwe leven glans.

Klaas Bruins

Maaltijd in Bergkerk  
in mei en juni
Gerdie nodigt u uit om deel te nemen aan de maandelijkse maaltij-
den in de Bergkerk.

De afgelopen maanden hebben we iedere eerste maandag van de maand 
gezellig met elkaar kunnen eten. In maart was het thema ‘Oekraïne’. 
De maaltijd was traditioneel en de opbrengst die door de Diaconie ver-

dubbeld werd, was voor de vluchtelingen. 
In mei is de maaltijd op de 16de. In juni op de 20ste. Vanaf 17 uur bent U van 

harte welkom, de maaltijd begint om 17.30 uur. De kosten zijn vijf euro en als u di-
eetwensen heeft, geef die dan door aan ons. U kunt zich opgeven tot de donderdag 
voorafgaande aan de maaltijd via (070)368 87 31 of 06 24 21 71 15. Het Menuteam 
verheugt zich om u weer met een lekkere maaltijd te kunnen ontvangen. Hartelij-
ke groeten,

Gerdie van der Kolk

Iets te vieren?
Het kan in 

Buurt-en-kerkhuis Bethel

Vraag naar de mogelijkheden
mail Nelleke van Kooij:

bethelbeheer@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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Adverteren in Wijkkrant Den Haag-West?

• Bereik ca. 1.100 huishoudens; 
• 10 keer per jaar; 
Vraag naar de aantrekkelijke tarieven.
mail of bel met Cees Kaas:
c.kaas@telfort.nl Telefoon (070) 345 61 53

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 mei 2022
Di 3   10.15 u Ochtendgespreksgroep, Bergkerk
Di 3   20 u Kerkenraadsvergadering, Bergkerk
Ma 16 17 u Maaltijd in de Bergkerk
Di 17  19.30 u Oecumenische gespreksgroep, H. Familiekerk
Di 17  Kerkenbeurs Houten
Wo 18  Kerkenbeurs Houten
Zo 22 15 u BethelMuziekMatinee, Serenatakwintet
Di 24 10.15 u Ochtendgespreksgroep, Bergkerk

Agenda juni 2022
Wo 1 17 u KidsTime-middag, Valkennest/Bethel
Di 14 10.15 u Ochtendgespreksgroep, Bergkerk
Ma 20 17 u Maaltijd in de Bergkerk
Zo 26 16 u Kliederkerk, Bethel

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

Bankrekening 
NL83 INGB 0009 5168 45 t.n.v. 
Stek, stichting voor Stad en Kerk, 
omschrijving ‘Bethel’

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
Vacant
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 

Wijkinfo Protestantse Wijkgemeente Bergkerk

Kopij voor het 
juli/augustus nummer 
uiterlijk op 6 juni
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com

Genieten van genoeg
Dinsdag 17 mei is er weer een 
groene en oecumenische ge-
spreksavond die wordt georgani-
seerd door ds. Martine Nijveld 
en pastor Duncan Wielzen. Dit 
keer in de Heilige Familiekerk.

In de veertigdagentijd hebben we 
(in oecumenisch verband) gespro-
ken over het boekje ‘Het Groene 

Normaal’ van Alfred Slomp. In dat 
boekje staan tien interviews met duur-
zaamheidpioniers.

In mei houden we nogmaals een 
groene avond: over het boekje ‘Genie-
ten van genoeg’ van Martine Vonk. 
Genieten van genoeg: dat klinkt mis-
schien een beetje raar. ‘Genoeg’ associ-
eer je met soberheid, en ‘genieten’ juist 
met extra. Toch lijkt het net alsof deze 
woorden door die tegenstelling elkaar 
versterken. Het boekje zoomt in op een 
andere levensstijl. Hoe ziet die levens-
stijl eruit, waarom zou je eraan begin-

nen en hoe helpen we elkaar om het vol 
te houden? 

Martine Vonk was een christelijke, 
duurzame pionier (1974-2019). Veel ge-
interviewden in het boekje ‘Het Groe-
ne Normaal’ gaven aan door haar geïn-
spireerd te zijn.

Deze oecumenische avond is op 
dinsdag 17 mei in het ‘Praethuys’ bij de 
Heilige Familiekerk. We beginnen om 
19.30 uur. De leiding ligt bij ds. Marti-
ne Nijveld en pastor Duncan Wielzen. 
Het ‘Praethuys’ vindt u aan de Twee-
de Verlengde Braamstraat – tegenover 
huisnummer 8.

Ook als u de avonden over ‘Het 
Groene Normaal’ gemist hebt, bent u 
van harte welkom. Dan graag even op-
geven: me.nijveld@ziggo.nl of 06 16 73 
37 42.

Het boekje kunt u bij mij aanschaf-
fen voor de aankoopprijs (€12,25) of 
door middel van een vrijwillige bijdra-
ge. Ook is het mogelijk een gratis exem-
plaar te ontvangen.

Bij opgave hoort u welke (korte) 
hoofdstukjes we gaan bespreken. Zo-
dat u deze vooraf kunt lezen. Het boek-
je is aansprekend geschreven (en de 
voorbereiding zal niet veel tijd vragen).

Met een oecumenische groet, 
ook namens pastor Wielzen,
ds. Martine Nijveld

Eten voor de 
voedselbank
Oproep voor de voedselinzame-
ling voor de voedselbank.

Beste gemeenteleden, er kunnen 
iedere zondag weer voedings-
middelen ingeleverd worden 

voor de Voedselbank: allemaal houd-
bare producten graag, zoals koffie, 
thee, suiker, spaghetti, ontbijtkoek 
enzovoorts. Van harte aanbevolen; 
er is enorm behoefte aan producten. 
Paul Broekman en Kees Kaas zorgen 
dat het op de plek komt waar het ge-
distribueerd kan worden. Alvast heel 
hartelijk dank. 

Gerdie van der Kolk 
en Anje Broekman

Website vernieuwd  

Neem een kijkje op www.bergkerkdenhaag.org


