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Kerst met jong en oud

O

p vrijdag 24 december vierden we onze kerstviering
voor jong en oud. Net als vorig jaar was het een feestelijke dienst die
thuis online meegevierd kon worden.
Het bijbelse kerstverhaal werd verteld en uitgespeeld, een mini-kinderkerstkoor zong een aantal kerstliedjes, er waren filmpjes waarop we twee
kinderen zagen, die hun favoriete
kerstlied speelden. Verder kon er een
kroon geknutseld worden bij het verhaal over de drie koningen.
We kregen diverse foto's toegestuurd, waaruit bleek dat dienst en
knutsel in goede aarde vielen. Alle foto's samen geven een impressie van de
viering in de kerk en van de meevierders thuis.
Dank aan iedereen die er ook dit
jaar weer een feest van maakte.
ds. Martine Nijveld

U

iteindelijk gaat het in buurt-en-kerkhuis Bethel op de maandagavond
om de stilte. De weldadige stilte die mensen meer met elkaar verbindt
dan welgekozen woorden. En daarom vond iedereen het zo fijn dat het
op die ene maandagavond lang stil bleef. Het was een virtuele samenkomst, want
het coronavirus wilde dat nog een keer zo. Niemand zei er wat van toen een video
een lied alweer alleen deelde als stil bewegende bladmuziek. Gregoriaans was het
en met de woorden en het notenschrift erbij kon iedereen het lied wel in gedachten laten klinken. Of dit: zelf zingen.
Zo zou het de hele avond zijn gegaan, tot het iedereen duidelijk werd dat het
zo dus niet de bedoeling was. Dat er een bepaalde handeling moest worden gedaan, of juist niet. Bij moderne techniek is dat voor de leek niet altijd duidelijk.
Het ligt misschien aan onze apparatuur dacht ik, verklaarde iemand de stilte.
Het moet zo zijn, dacht een ander en vond het, net als de anderen, niet nodig er
iets over te zeggen. Het was goed zo.
Misschien zelfs wel beter, want hoe mooi er ook werd gezongen; het paste
er niet meer zo bij. Het leidde zelfs af; geen rust en gelegenheid meer om de gesproken woorden te overdenken en in een breder verband proberen te begrijpen.
Want met die woorden alleen houdt het niet op, hè? En dan helpt de stilte goed
om daar wat langer over na te denken.
Bis!!!!!!!!!!!!!!
Jean Quist

Boekentip
Heeft u een boek gelezen waarvan
u vindt dat anderen binnen de
wijkgemeente dat ook zouden
moeten lezen? Schroom dan
niet om uw ervaring te delen in
deze wijkkrant. Dit keer weer
een aanrader van ds. Martine
Nijveld.

B
Uit de kerkenraad

I
Inmiddels is de Actie Kerkbalans van start gegaan. U heeft
afgelopen weken een enveloppe ontvangen waarin het
verzoek is gedaan om u bijdrage voor dit jaar op te geven. Daarmee bekostigen we
het kerkelijk bedrijf, het pastoraat, de eredienst en het
kringwerk. Mocht u geen enveloppe hebben ontvangen
meldt dit dan door een mailtje te sturen naar naar:
posthumabh@gmail.com

Stilte

n de tijd tussen de uitgave van de vorige wijkkrant en dit schrijven is er nog
geen kerkenraadsvergadering geweest. In het volgende nummer van de Bergkerkkrant zullen we verslag doen van de vergadering van 18 januari 2022.
Na het uiteengaan is het locatieteam Bergkerk als kerkenraad verder gegaan.
We hebben afscheid genoemen van kerkenraadslid Karen van Drongelen. Zij
wilde al haar aandacht vestigen op de kindernevendienst. Nu missen wij iemand
van een jongere generatie, die toch wel eens anders tegen dingen aankijkt en ook
andere vaardigheden met zich meeneemt.
Tevens is er dringend behoefte aan versterking van het college van kerkrentmeesters. Iemand die meedenkt over het toekomstige beleid. We zouden graag
onze kerkenraad willen uitbreiden met mensen die met ons de lijnen naar de
toekomst willen en kunnen uitzetten.
De samenstelling van de kerkenraad is nu als volgt:
Martine Nijveld - predikant
Klaas Bruins - kerkelijk werker
Ada Hoek - ouderling
Anja Drost - ouderling
Ineke Rog - ouderling, scriba
Herman Hartman - ouderling
Aaltje Visser - ouderling, voorzitter
Margriet den Heijer - diaken
Gerdie van der Kolk - diaken
Dick Verwaart - dienstdoende ambtsdrager eredienst
Bouke Posthuma - vanuit college van kerkrentmeesters
Ineke Rog

ij ons aan de eettafel klinkt
elke dag een gedicht. Een gewoonte die een paar jaar geleden ontstond. Op die manier kun je
met regelmaat een dichtbundel ‘afvinken’. Om iets te krijgen met poëzie, zo is de gedachte erachter, moet je ‘meters maken’. Gewoon maar beginnen te
lezen, doorlezen, tekst na tekst, en je raakt steeds meer thuis in de woordwereld
van een dichter. Zo lazen we in 2021 onder meer ‘doe het toch maar’ van Babs
Gons. Babs Gons is een spoken word-artiest. Een genre dat voor velen bekend
werd door het optreden van Amanda Gorman (met haar indrukwekkende ‘The
Hill We Climb’) bij de inauguratie van Joe Biden. Bij ‘spoken word’, het woord
zegt het al, gaat het om teksten, die hardop moeten klinken. Je moet het zien en
horen, voelen en beleven. Voor wie iets mee wil maken: google op ‘spoken word
Babs Gons’ en je ontdekt diverse Youtube-filmpjes, waarin zij gedichten ‘doet’.
Haar teksten in ‘doe het toch maar’ heb ik ervaren als moderne profetie. Ze
pakt allerlei actuele thema’s op: onderhuids racisme, de positie van vrouwen,
thuis zijn, jezelf mogen zijn, liefde, seksueel geweld. Strijdbare poëzie in tempo
en taal. Elk gedicht zet je aan het denken over je eigen vooroordelen. Laat je anders kijken naar mensen en hun verhalen. Brengt ‘anderen’ dichterbij. Of zoals
Janita Monna zo mooi zei in haar recensie van deze bundel in dagblad Trouw
(zomer 2021): ‘Haar werk is een pleidooi voor mededogen, met de ander, met
jezelf. Haar woorden fluiten de wijs van medemenselijkheid.’
Wat te denken van mooie zinnen als:
ik wil een taal waarin
‘gewoon’ en ‘anders’
hun langste tijd hebben gehad
een zachte dood sterven
en niemand ooit meer
onzichtbaar kunnen maken
Een bundel vol inspiratie voor mensen van nu: om de wijs van medemenselijkheid mee te fluiten!
ds. Martine Nijveld

Vakantie en vervanging

V

an zondag 13 februari tot en met zondag 20 februari heb ik een week
vakantie. Via wijkgroet en voicemail hoort u te zijner tijd wie mij in deze
week vervangt voor uitvaarten en crisispastoraat.
ds. Martine Nijveld
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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 diaconaal opbouwwerker Klaas Bruins. Deze keer een meditatie
van Klaas Bruins.

Geloof als moed om te
leven met onzekerheid
In onze samenleving willen we risico’s zo veel als mogelijk uitsluiten en ons verzekeren van oplossingen als ons wat overkomt.
We doen dat voor onszelf individueel en de overheid voor ons
gezamenlijk. Zo streven we naar zoveel mogelijk zekerheden en
veiligheid. Zolang alles goed gaat, staan we er niet bij stil hoe
kwetsbaar en onzeker ons leven en de toekomst is.
Maar nu zijn er zoveel zaken die onzeker maken: de coronacrisis, de gezondheidszorgcrisis, de wooncrisis, de migratiecrisis, de klimaatcrisis, enzovoorts. Dat is meer dan veel mensen
aankunnen en qua consequenties aan willen.
Dat verklaart de kortere lontjes, meer rebellie en onvrede,
minder vertrouwen, het grijpen naar verklaringen in apocalyptische catastrofetheorieën (complot) en -theologieën (eindtijd),
meer extremisme. ‘De rattenvangers van het onbehagen’ blazen dit vuur van onvrede aan om mensen voor zich te winnen.
Ze ontkennen of bagatelliseren problemen en geven af op anderen en maken migranten tot zondebok. Het is polarisatiepolitiek die zij bedrijven en daarmee verscheuren en verruwen zij de
samenleving en dat vind ik persoonlijk gevaarlijk.
Simpele oplossingen voor complexe problemen zijn er niet en
absolute zekerheden kan een overheid nooit bieden. De maakbaarheid van ons leven en van onze samenleving is beperkt.
We hebben te leven met onzekerheid. Daar zijn we door corona weer zeer bij bepaald.
Wie en wat vertrouwen we wel en wie en wat niet? Vertrouwen we de wetenschap, de farmaceutische industrie, de overheid, het RIVM, de media, ons eigen immuniteitssysteem, en/
of God? Niemand en niets kan ons absolute zekerheden geven.
Ook geloof neemt onzekerheid niet weg, maar geeft wel de
moed om er mee te leven, in het vertrouwen, dat wat je ook
overkomt je je altijd aan de Eeuwige vast mag houden en Hij
je ook niet los laat. Dat geeft ontspanning bij alle onzekerheid.
Dat geeft ons ook de vrijheid en moed om elkaar te steunen
in het leven met onzekerheden, elkaar te vragen en vertellen:
hoe we het daarmee hebben, waar we op vertrouwen, wat we
wantrouwen en waar dat vandaan komt (persoonlijke ervaringen?). En elkaar vast te houden en het met elkaar uit te houden als we daarin verschillende wegen gaan, zonder elkaar te
veroordelen. Laten we zorgen dat we in kerk en samenleving
ons niet uit elkaar laten drijven, maar juist meer verbonden met
elkaar raken.
De ervaring van onzekerheid is wat ons bindt. De wijze waarop we er mee omgaan kan verschillen.
Klaas Bruins

Fonds 1818 verdubbelt donaties

Actie ‘Den Haag geeft warmte’

N

u het dagelijks leven snel
duurder wordt, vooral door
de stijgende energieprijzen,
startten Haagse organisaties een solidariteitsactie: Den Haag geeft warmte. Zij roepen mensen in Den Haag op
om het bedrag van de compensatieregeling (gemiddeld zo’n vierhonderd
euro), of een deel daarvan, te doneren
aan mensen die rond het sociaal minimum leven. Op woensdag 22 december trapten zij met wethouder Arjen
Kapteijns (GroenLinks) de actie af.
Daarbij maakte Fonds 1818 bekend
dat zij de eerste vijftigduizend euro
aan donaties zullen verdubbelen. ‘Den
Haag geeft warmte’ is een initiatief
van Stek, voor stad en kerk, en de Protestantse Diaconieën van Den Haag
en Scheveningen in samenwerking
met de Voedselbank Haaglanden, de
Haagse Gemeenschap van Kerken en
de Liberaal Joodse Gemeente in Den
Haag. Doneren kan via stekdenhaag.
nl/warmte waar meer informatie en
ook een QR-code te vinden zijn.

Compensatie niet voldoende
Vooral mensen met een laag inkomen
zullen het moeilijk krijgen de komende tijd. Zij hebben weinig of geen
ruimte om prijsstijgingen op te vangen. De compensatie van ruim vierhonderd euro voor alle huishoudens
zal voor hen bij lange na niet voldoen-

Oproep
Via een verlaging van de energiebelasting krijgt een gemiddeld huishouden
vierhonderd euro compensatie. Derk
Stegeman, directeur van Stek en secretaris van de Protestantse Diaconie:
“Veel mensen hebben deze meevaller
niet nodig, maar voor anderen zal het
onvoldoende zijn om rond te komen.
Met deze actie willen we een beroep
doen op de onderlinge solidariteit
van mensen in onze stad. Doneer die
vergoeding, of een deel daarvan, aan
mensen die het hard nodig hebben. Iedere binnenkomende euro is het dubbele waard door de mooie actie van
Fonds 1818.” Het geld komt, in samenwerking met de Voedselbank Haaglanden, in de vorm van boodschap-

penbonnen terecht bij de mensen die
ook in aanmerking komen voor een
Voedselbankpakket. Stegeman: “Zo
kunnen we zonder veel administratieve rompslomp de mensen bereiken
om wie het gaat. We garanderen dat
honderd procent van de opbrengsten
bij deze mensen terecht komt.”

Doe mee
Tot en met 14 februari kunnen Haagse
burgers, bedrijven en organisaties aan
de actie meedoen. Via stekdenhaag.nl/
warmte, een flyer en een QR-code kan
iedereen een steentje bijdragen. En ook
via sociale media is er aandacht voor de
actie. Stegeman: “Laten we er samen
voor zorgen dat niemand in Den Haag
in de kou komt te staan door de stijgende energieprijzen.”
Voor meer informatie over de actie
‘Den Haag geeft warmte’ kunt u contact opnemen met ondergetekende via
bschouten@stekdenhaag.nl of (070)
318 16 44.
Betsy Schouten

Bijna twee jaar online kerkdiensten

I

k weet nog goed dat Axel Wicke
ons vroeg om tijdens de coronasluiting de diensten te streamen
via internet. Wat toen als tijdelijk
- voor ongeveer drie maanden - ingeschat werd, duurt nu al bijna twee
jaar. Al twee jaar lang zorgen wij, An
dreas, Theus en Marinus, er om beurten voor dat de wekelijkse kerkdienst
thuis op tablet of televisie mee te vieren is. Met daarbij tussendoor nog
de speciale diensten. Ruim honderd
twintig diensten tot nu toe.
Veel gemeenteleden waarderen
onze inspanning. Soms te zien aan
de duimpjes omhoog op YouTube of
aan een waarderende opmerking in de
chat. We zien het ook aan het aantal
kijkers, dat wekelijks schommelt rond
de honderdvijftig met uitspringers
naar het dubbele. Natuurlijk zijn dat
niet alleen gemeenteleden maar zeker
ook andere belangstellenden. We bereiken dus een grotere doelgroep. Vanwege de toegevoegde waarde heeft de
kerkenraad aangegeven deze voorziening te willen continueren, ook als de
coronacrisis voorbij is. We horen ook
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de zijn. Zelfs de extra compensatie
voor huishoudens met een inkomen
rond het sociaal minimum zal niet
genoeg zijn. In navolging van kerken
en organisaties elders in het land komt
ook Den Haag daarom in actie. Wethouder Kapteijns: “Armoede in de regio kunnen we niet alleen oplossen,
daarom ben ik zo blij met dit initiatief.
Zo krijgen de klanten van Voedselbank Haaglanden wat meer ruimte in
het boodschappenbudget. Ik hoop dat
veel mensen aan deze oproep gehoor
geven en een donatie doen om hun
mede-Hagenaars te steunen.”

dat in de loop van de tijd de kwaliteit
van de registraties er op vooruit is gegaan. Dat doet ons goed. Al doende
leert men, toch?
Dat streamen van een kerkdienst
brengt veel voorbereiding met zich
mee. Zowel van te voren thuis als ter
plekke in de kerk. We werken nog
steeds met de tijdelijke mobiele installatie, aangevuld met eigen apparatuur, die wekelijks op- en afgebouwd
moet worden. Als streamers hebben

we een stille hoop dat het college van
kerkrentmeesters een financiële actie
organiseert, waardoor een permanente installatie kan worden aangelegd
die veel minder inspanning vraagt en
minder kwetsbaar is voor storingen.
Tot nu toe is het steeds gelukt
om met z’n drieën elke zondag te
streamen. In december ging dat bijna
mis; er waren veel diensten en er bleven tot op het laatste moment gaten in
het rooster. Weer eens werd duidelijk
dat het eigenlijk een te klein team is
om de wekelijkse onlinekerkdienst te
garanderen. Daarom hierbij de volgende oproep:
Wie heeft zin en tijd om ons
streamteam te komen versterken? Het
kost je aan tijd één of twee keer per
maand een kerkdienst streamen, met
een uur aan voorbereiding in de week
ervoor. Bediening van apparatuur en
computerprogramma’s is te leren. Belangstelling? Laat het ons weten via
wijkgemeentedenhaagwest@gmail.
com
Marinus van Kooij

Rond de diensten
Welkom in de kerk!
Voor de coronaregels rond de kerkdiensten verwijzen we u graag naar de website
en de wekelijkse wijkgroet (die óók op de website staat). Op moment van schrijven vieren we online, maar dat kan op moment van het uitkomen van dit nummer alweer veranderd zijn. Maar online of fysiek: weet u van harte welkom bij de
vieringen! Bij de meeste (of alle) vieringen zijn ook solisten betrokken: zo hopen
we er met zang en muziek, woorden en stilte, gebeden en lezingen telkens weer
een goed uur van te maken. Om met elkaar (nu nog op afstand, straks hopelijk
weer samen) geloof en hoop te voeden en te ervaren.

Psalmendrieluik
Op de zondagen 9 en 30 januari en 6 februari stond/staat een psalm centraal.
Een klein psalmendrieluik dus. Nadat op zondag 9 januari psalm 3 geklonken
heeft, luisteren we op 30 januari naar psalm 4 en op 6 februari naar psalm 5.
Daarnaast klinkt een passage uit het evangelie naar Lucas.

Voor in de agenda: Aswoensdag
Op woensdag 2 maart is het Aswoensdag, begin van de Vastentijd/Veertigdagentijd. Startmoment van de bezinningstijd vóór Pasen. Hoe leven we, welke
keuzes maken we, wat zouden we anders willen (doen)? Hoe gaan we in het
spoor van Jezus van Nazaret? Te zijner tijd volgt meer info over de oecumenische
viering op deze dag. Al een aantal jaren vieren we op Aswoensdag een dienst
samen met de H. Familiekerk. Dat willen we ook dit jaar weer doen. En we nodigen u van harte uit mee te vieren.
ds. Martine Nijveld

Wij gedenken
Hendrik Willem (Henk) Nusselder
(30 oktober 1932 - 8 december 2021)
Op maandag 13 december waren we samen in de Bergkerk om te danken voor
het leven van Henk Nusselder, echtgenoot van Jeanne, vader en opa, broer en
vriend, pastor en gemeentelid. Met liefde en dankbaarheid werden de verhalen
verteld over wie hij was en wat hij mocht betekenen, voor de mensen om hem
heen, voor samenleving en kerk.
Boven de rouwkaart stonden twee teksten, als kern van Henks geloof en
vertrouwen: woorden uit Jesaja over de zwaarden die omgesmeed worden tot
ploegijzers. En over de zachte krachten die zullen winnen in het eind (Henriëtte
Roland Holst).
Henk had zelf gedachten op papier gezet voor zijn afscheidsdienst: "Die
moet vooral feestelijk zijn. Daar is alle reden toe na een gelukkig en gezegend
leven. Opgegroeid in een hecht en evenwichtig gezin. Gelukkig getrouwd met
de liefste vrouw ter wereld. Een prachtig stel kinderen en kleinkinderen. En dan
nog een beroep, predikant, dat veel voldoening heeft gegeven." Ook reikte hij
een Bijbeltekst aan voor deze dienst: Laat, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede,
want met eigen ogen zie ik (in dit kind) de redding (uit Lukas 2). Waarbij Henk
aangaf dat hij eigenlijk liever van ‘heil’ sprak dan van ‘redding’. Redding klonk
hem teveel in de oren als ‘privé-verlossing’, enkel dat lijntje tussen jou en God,
individueel. Heil is breder, vond hij, aardser, gaat over een wereld waar het goed
wonen is, waar recht geschiedt, waar mensen menselijk omgaan met elkaar. Van
harte hoopte Henk dat hij met ‘het werk van zijn handen’ (psalm 90) een beetje
mocht hebben bijgedragen aan liefde en humaniteit - als gemeentepredikant en
industriepastor, met zijn inzet voor Paardenberg en Voedselbank.
We eindigden de dienst met zijn lievelingslied ‘De steppe zal bloeien’.
Dankbaar voor zijn leven hebben we Henk toevertrouwd aan de Eeuwige.
Kort na de begrafenis op Oud Eik en Duinen is zijn vrouw Jeanne Nusselder-Valkenburg verhuisd naar Gouderak, waar zij een liefdevolle plek gekregen
heeft in Woonzorgcentrum ‘de Herbergier’. We wensen Jeanne en alle familie
vrede en alle goeds.
ds. Martine Nijveld

Samen eten
in de Bergkerk

W

e gaan er vanuit dat het weer kan. Samen eten, contact, ontmoetingen, gezelligheid. Op de derde maandag van de maand is er een
maaltijd in de Bergkerk. Iedereen, jong en oud, is welkom vanaf 17
uur. De maaltijd begint om 17.30 uur en duurt tot 18.30 uur. De eerstvolgende
maaltijd is op 21 februari 2022.
Natuurlijk is het nodig dat u zich aanmeldt. Dat kan tot en met de donderdag voorafgaand aan de maaltijd. U kunt zich opgeven bij mij, via (070) 368 87 31
of via bkmaaltijd@xs4all.nl Geef ook meteen uw dieetwensen door.
Kosten zijn vijf euro en we volgen de geldende coronaregels. We verheugen
ons op uw komst, met vriendelijke groet, ook namens de Menucommissie.
Gerdie van der Kolk

Erediensten februari 2022
Datum

Bergkerk 10 uur

Bijzonderheden

6 februari

Ds. Martine Nijveld

5e na Epifanie

13 februari Ds. Olivier Elseman

6e na Epifanie / Septuagesima

20 februari Ds. Tom Fossen, Amersfoort

7e na Epifinie / Sexagesima

27 februari Ds. Jacob Korf

8e na Epifanie / Quinquagesima

6 maart

1e veertigdagentijd / Invocabit

Ds. Casper van Dongen

De kerkdiensten thuis volgen?
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 februari 2022
		
06 februari Oecumenisch
Alternatief
13 februari
Oecumenisc
Alternatief
20 februari Oecumenisch
Alternatief
27 februari Oecumenisch
Alternatief

Oude Testament
Jesaja 6: 1-8
Klaagliederen 3:22-26;31-32
Jeremia 17: 5-10
1 Kronieken 29: 10-25
Genesis 45: 3-11; 15
Jesaja 12
Jeremia 7: 1-15
Ezechiël 37: 15-28

Epistellezingen
1 Korintiërs 15: 1-11
2 Korintiërs 5: 1-10
1 Korintiërs 15: 12-20
1 Korintiërs 12: 3-13
1 Korintiërs 15: 35-49
Filippenzen 1: 12-30
1 Korintiërs 15: 50-58
Hebreeën 9:11-15

Evangelielezingen
Lucas 5: 1-11
Johannes 11: 1-16
Lucas 6: 12-26
Johannes 11: 17-27
Lucas 6: 27-38
Johannes 11: 28-44
Lucas 6: 39-49
Johannes 11: 45-54

Klein lichtjesritueel

In de oudjaarsdienst hebben we een klein lichtjesritueel gedaan.

V

ier lichtjes werden ontstoken: als symbool voor de vier seizoenen van het
jaar en voor de seizoenen van het leven. De tekst die ik daarbij uitsprak,
deel ik ook via de wijkkrant graag met u allemaal.

Een eerste lichtje steken wij aan
voor de tijden vol lente en nieuw begin.
We danken voor nieuw leven en nieuwe liefde.
We denken aan alles wat ons nieuwe hoop geeft,
kracht om deze tijd vol te houden, veerkracht, paasgeloof en pinkstergeest.
Een lichtje omdat je weer licht ziet misschien - na een donkere tijd.
Een lichtje omdat je iets voor een ander mag zijn of een ander veel voor jou
betekent.

kerkbalans.nl
2022

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Een tweede lichtje steken wij aan
voor alle zomertijd, voor alle momenten waarop wij als mens in volle bloei mogen
staan,
op de toppen van ons kunnen…
Voor alle dagen vol geluk en genieten van medemens en zonneschijn,
voor werk dat ons voldoening geeft, voor bezigheden die ons vreugde verschaffen.
We danken voor alle mensen die een voorbeeld voor ons zijn en ons inspireren.
We danken voor wind in de rug en voor bloeiende bloemen langs onze levensweg.
Een derde lichtje steken wij aan om alle herfststormen die waaiden en waaien
door onze maatschappij en door onze wereld:
zoveel maanden getekend door corona, maatregelen op maatregelen,
meningen tegenover meningen, mensen tegenover andere mensen,
willen we voor de wereld gaan of alleen voor onszelf,
willen we gastvrij zijn of houden we de poorten gesloten;
stormen door de kerk, hoe lang houden we het vol, hoe houden we het vol?
Een vierde lichtje steken wij aan
om alle winterse kou en hardheid in het leven, om alle verdriet, om alle
eenzaamheid,
om alle gemis, om alle pijn, om alle relaties die vastgelopen zijn,
om mensen die elkaar zijn kwijtgeraakt, om wereldwijde spanningen.
Maar laat dit vierde lichtje ook een lichtje zijn van hoop,
want zullen de zachte krachten niet winnen in het eind?
Een lichtje van hoop, omdat we altijd weer opnieuw beginnen mogen,
omdat de lente weer zal komen en niets ons kan scheiden
van de liefde van God.
ds. Martine Nijveld

Colofon
BergkerkKrant
Bergkerk – Buurt-en-kerkhuis
Bethel
Eindredactie:
Marinus van Kooij,
tel. 06 51 69 84 80
en Jean Quist
wijkkrantdhw@gmail.com
Correspondenten:
Bergkerk: Edwine Muller,
tel. (070) 365 11 66,
e.muller-buschman@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: Drukkerij Van de Sande
Oplage: 1.100 exemplaren.
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Lockdown en Bethel
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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

maranathakerkdenhaag.nl

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

Cantor-organist
Cantor
vacature
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
Kerkrentmeesters
jaap-christi@online.nl
Karin van Beek-Dekker
(penningmeester)
Autodienst
Tel. (070) 350 48 41
Klaar en Ineke Rog
penningmeester@
Klaar 06 19 07 41 09
maranathakerkdenhaag.nl
Ineke 06 44 24 60 45
kirog638@gmail.com
Diaconie
Nell de Vries-Naaborgh
Jeugdwerk
Tel. (070) 352 14 78
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
Autodienst
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Marja Korving
Rek.nr:
NL78
Tel. (070)
363 INGB
08 890006 7296 40
Penningmeester
Jeugdwerk
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

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

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

Vaste activiteiten

Kliederkerk uitgesteld

I

Met een hartelijke groet van het Kliederkerkteam, Karen van Drongelen, Hanne
Maranathakerk
zie Heijer,
www.maranathakerkdenhaag.nl
Glerum,
Margriet den
Ada Hoek, Nelleke van Kooij, Madelein van der Plas,
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Martine
Nijveld
Buurtkoffie,
Klassiek concert
‘Het gesprek’
Locatieberaad
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MELKHANDEL HABETS

PIGL

Ook voor horeca en groot verbruik
G. Habets, tel. 397 61 03

Wijkinfo
Protestantse Wijkgemeente Bergkerk
Organist
Kerkelijk werker ouderenpastoraat

Beheerder
Organist
Nelleke Fokkens
van Kooij
Warner
Tel. (010)
06 10210
23 53
85 21
89
bethelbeheer@gmail.com
info@warnerfokkens.nl
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Bergkerk Krant

Bankrekeningnummers
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50
Buurt-en-kerkhuis Bethel
Protestantse Wijkgemeente
Ledenadministratie
Thomas Schwenckestraat 28/30
Bergkerk (voor collectebonnen en
Gerard
Gutz0009 6853 30
Tel. (070) 318 16 56
NL94 INGB
giften wijkwerk)
Tel.
(070) Steunfonds
368 96 48 Maranathakerk
www.betheldenhaag.nl
Stichting
g.gutz@casema.nl
Twitter:
@BethelDenHaag
NL52 ABNA
0474 2767 59
Facebook:
Buurt-en-kerkhuis
Wijkkas
Bergkerk
(ook ComitéBethel
04 29
NL52
INGB
0000
3125
88
Kerkrentmeester
Den
Haag
Meeleven)
Diaconie
Maranathakerk
Bouke
Posthuma
Coördinator
posthumabh@gmail.com
NL87 FVLB 0635 8147 30
Klaas Bruins, diaconaal
Protestantse Gemeente Den Haag
opbouwwerker
Jong Tuinen
(voor kerkelijke bijdragen)
Tel.
(070) 318 16 56
Kopij voor het
Kopij voor het
Aanlegkbruins@stekdenhaag.nl
Onderhoud
NL92 INGB 0007 5801 75

februarinummer uiterlijk
februarinummer
op 8 januari
uiterlijk op 10 januari
zenden aan:
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com
wijkkrantdhw@gmail.com

Diaconie Bergkerk
Beheerder
Nelleke van Kooij
NL39
8127 02
Tel.
06TRIO
10 230786
53 21
ZWO-commissie Bergkerk/
bethelbeheer@gmail.com
Bethelkapel

Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

Klatteweg 7
o.a. beschikbare
rouwcentra
in de regio
Wij zoeken
nieuwe
klanten!
2597 KA
Den
Haag
”SORGHVLIET”
Groot
Hertoginnelaan
1
Ook”WALDECK”
zoeken
we
dringend
vrijwilligers
Telefoon
06-53 28
36Loosduinen
04 29
Oude Haagweg
omTHUIS-opbaring
1 dagdeelmet
per
week
te chaufferen.
vereiste
middelen
en zorg

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

- UITVAA

U kunt ons bereiken op tel: 070-3685070
telefoon
Kantoort/m
en bespreekruimte
van maandag
vrijdag
van 08:30 tot 10.00
uur.
Henri
de227Jong
070 - 3451676
Groot Hertoginnelaan
- Den HaagTuinen
ORGA
RT
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Voorzitter kerkenraad
Aaltje Visser
Buurt-en-kerkhuis
Tel.
(070) 323 32 20 Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Scriba
Tel. (070) 345 93 42
Ineke
Rog
www.betheldenhaag.nl
ineke.ammeraal@gmail.com
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Diaconie
Den Haag Huijssoon
Willem-Jan
Tel. (070) 392 65 92
Coördinator
wjh@wxs.nl
Klaas Bruins, diaconaal
opbouwwerker
Contactpersoon
Tel
(070) 345
42
‘Omzien
naar93elkaar’
kbruins@stekdenhaag.nl
Aaltje
Visser, tel. (070) 323 32 20

Koster
en zaalverhuur
Bankrekeningnummers
Leonore
Brons
NL21 INGB
0000 5830 00
Tel.
(070) 360 62 84Maranathakerk
Kerkrentmeesters
bergkerk@xs4all.nl
(ook voor bijdragen kerkmuziek)

I

Adres: Escamplaan
61FAanleg
(Escampade)
Ontwerp
Onderhoud

www.joostfvanvliet.nl
I

Protestantse Gemeente Den Haag
Diaconie
(voor
kerkelijke bijdragen)
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070)
392
65 92
—wjh@wxs.nl
NL92
INGB
0007
5801
75
Diaconie Bergkerk
Autodienst
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

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.
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Jeugdwerk
Bergkerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Daal
en Bergselaan
Nelleke
van Kooij 50 A
2565
AE Den
Tel. (070)
363 Haag
04 72
Tel.
(070) 360 62 84
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
www.bergkerkdenhaag.org
Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Predikant
Penningmeester Jeugdwerk
Martine Nijveld Bergkerk
Voorzitter
wijkkerkenraad
Tel.
(070) 779
07 24
Ds. 06
Martine
Tel.
16 73Nijveld
37 42
Werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag,
vrijdag.
Secretaris wijkkerkenraad
Telefonisch
best bereikbaar
Jan Kouwenberg
tussen
8.30
en34
10.00
Tel. (070)
346
43 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
jmkouwenberg@planet.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

Warner Fokkens
Bankrekeningnummers
Tel. (010) 210 85 89
Bergkerk/Bethel
info@warnerfokkens.nl
NL21 INGB 0000 5102 50
Protestantse Wijkgemeente
Cantor
Bergkerk (voor collectebonnen en
Christi van der Hauw-Scheele
giften wijkwerk)
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl
NL52
ABNA 0474 2767 59
Wijkkas Bergkerk (ook Comité
Kerkrentmeesters
Meeleven)
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com
NL38
RABO 0373 7207 77

Distelvinkenplein 9
2566 GH Den Haag

Tel 070 365 00 00
Fax 070 363 06 72

”AD PATRES”

info@jfvliet.nl
www.joostfvanvliet.nl

