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Kliederkerk in maart:
‘Genoeg om te delen’

O

p zondag 27 maart is er weer
Kliederkerk: van 16 tot 18 uur,
in buurt-en-kerkhuis Bethel.
Thema: ‘Genoeg om te delen’. We
verkennen het thema in drie rondes: samen ontdekken, samen vieren, samen
eten. In de eerste ronde staan creativiteit en spel centraal: voor kinderen en
volwassenen samen. In de tweede ronde komen de diverse lijnen bij elkaar in
een viering. De viering is laagdrempelig
en kort. Liedjes, lichtjes en een verhaal
zijn de belangrijkste ingrediënten. Met
de derde ronde, een eenvoudige maaltijd, sluiten we de Kliederkerk af.
Passend bij dit thema willen we alle
deelnemers vragen om iets (houd-

baars) mee te nemen voor de Voedselbank!
Geef je/u op! Aanmelden vóór
woensdag 23 maart bij: info@jeugd
werkdenhaagwest.nl onder vermelding
van: Kliederkerk, aantal volwassenen,
aantal kinderen tot 12 jaar.
Iedereen is welkom: kinderen en
ouders, jongeren en ouderen, mensen
uit de buurt, of je nu kerkelijk bent of
helemaal niet; dus neem gerust nog iemand mee!
Misschien wil je wel ‘iets’ met geloof
of kerk, maar vind je dat niet bij traditionele kerkdiensten? Misschien wil
je als ouder samen met je kinderen iets
doen met bijbelverhalen of met ge-

Zo werkt vooroordeel dus

W

at duurt het lang, dachten wij van ons thuis op een gegeven moment.
We waren in buurt-en-kerkhuis Bethel aangeschoven voor de donderdagse koffieochtend. Gezellig was het er, met mensen die er graag
langskomen als het even kan. Voor koffie met iets lekkers erbij en om even bij te
praten met anderen over wat zich zo in ieders leven afspeelt. En in dat van anderen,
want hé, die en die en die zijn lang niet meer geweest; er is toch niets mee?
Dat is wel eens het geval, want de keren dat wij van ons thuis in Bethel de koffie
komen gebruiken, doen we dat meestal met mensen van een zekere leeftijd. Die
hebben altijd wel wat; let er maar eens op. Wij zijn ook van een zekere leeftijd en
daarom hebben we de gelegenheid om op donderdagochtenden voorbij te komen. Daar hebben we het soms ook wel eens over: vroeger riep ons rond deze
koffietijd de plicht, zoals jongeren die nu vaak horen roepen en dus geen gelegenheid hebben om ook aan te schuiven.
Dat is wel jammer, niet bij iedereen klinkt in eigen kring regelmatig de opmerking: “Toen jullie jong waren, hadden jullie het toen ook zo druk?”. Om dan te
zeggen: “Nee, drukker; jullie boffen maar met deze tijd.” Er zijn heel wat redenen
te bedenken waarom die opmerking niet klinkt. Sommige redenen jagen mensen de straat op wanneer ze er onverhoopt aan moeten denken. Daar is dan even
wat anders, en je komt er misschien iemand tegen die je op andere gedachten
brengt. Even.
“Komen er nu nog veel mensen op de koffie?” vroegen we laatst. “De ene keer
wel, de andere niet,” hoorden we. Maar dat maakt niet uit. Twee keer in de week
is het koffietijd in Bethel; daar verandert niets aan. Wie in de gelegenheid is, is
welkom. Op dat moment klonk er wat rumoer toen een gast zich in een rolstoel van buiten naar binnen manoeuvreerde. Buiten begon het wat te regenen
en iemand draafde achter een rollator haastig voorbij. Wil binnen zijn voor het
plenst, dachten wij van ons thuis.
Maar het duurde op een gegeven moment wel erg lang voordat er binnenkomgeluiden klonken. Daar wilden we wat over zeggen, tot we beseften dat het helemaal geen koffiegast was. Ook al was het iemand op leeftijd. En met een nadenkend ‘oei’ stelden we vast: zo werkt vooroordeel dus.
Jean Quist

loven, en zoek je een plek waar je dat
(samen met anderen) kunt doen? Of
misschien vindt u het leuk om samen
met uw kleinkinderen een gezellige en
zinvolle middag te beleven? Dan kan
Kliederkerk iets voor jou/u zijn!
Wil je meer weten? Bel, app of mail:
ds. Martine Nijveld (predikante Bergkerk), 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
Kliederkerkteam,
Karen van Drongelen, Hanne Glerum, Margriet den Heijer, Ada Hoek,
Nelleke van Kooij, Madelein van der
Plas, Martine Nijveld

Samen eten
in de Bergkerk

W

e hebben de smaak te
pakken. Op 21 maart
samen eten, contact,
ontmoetingen, gezelligheid en ook
een heerlijke maaltijd van drie gangen. Iedereen, jong en oud, is welkom vanaf 17 uur. De maaltijd begint om 17.30 uur. Graag aanmelden
natuurlijk en dat kan tot en met
de donderdag voorafgaand aan de
maaltijd. U kunt zich opgeven bij
mij, via (070) 368 87 31 of 06 24 21
71 15, of via bkmaaltijd@xs4all.nl.
Geef ook de dieetwensen even door
als die er mochten zijn. De kosten
zijn vijf euro en we volgen de geldende coronaregels. Wij verheugen ons
op uw komst, met vriendelijke groet,
ook namens de Menucommissie.
Gerdie van der Kolk

À gosto com
Los Choripanes

Uit de kerkenraad

O

p 18 januari was de eerste vergadering van 2022. We hoorden dat het
preekrooster 2022 op één zondag na helemaal is ingevuld. Hartelijke
dank daarvoor aan Anja Drost en Bart Kappert.
De cantorij is weer begonnen met oefenen en we zijn blij dat het Christi gelukt
is om ook voor de komende tijd weer een rooster te maken van solisten in de kerkdiensten.
We hebben ingestemd met het voorstel van de kerkrentmeesters om een derde
collecte te houden voor een bijdrage voor de eredienst. We begonnen hiermee in de
dienst van 30 januari toen de kerk weer open ging voor kerkgangers.
Naast de maandelijkse vergadering zijn er natuurlijk ook andere zaken die ons
bezig houden. Zo hebben we een afspraak gemaakt met de leiding van de kindernevendienst en met de werkers van buurt-en-kerkhuis Bethel.
We zijn blij te kunnen melden dat Martha Michielsen bereid is om de correctie
van de Bergkerkkrant op zich te nemen.
Ook binnen het college van kerkrentmeesters zijn er veranderingen. Na zes jaar
heeft Jan Keuzenkamp afscheid genomen van het college van kerkrentmeesters.
Al wil hij op incidentele basis nog wel eens meedenken, heb ik begrepen. Hartelijk
dank Jan. Naast Lodewijk van der Kolk, die in 2021 is aangetreden, is nu ook Cees
Kaas begonnen als kerkrentmeester.
Zo zijn we blij dat we steeds weer mensen bereid vinden om kleine of grotere taken op zich te nemen. Dat zal ook moeten, want een kerk kan alleen voortbestaan
als er genoeg mensen zijn die de schouders eronder willen zetten. Gelukkig zijn er
veel gemeenteleden, die contacten met elkaar onderhouden, ook al is dat tegenwoordig met de coronabeperkingen wat lastiger. Maar er worden nog steeds veel
telefoongesprekken gevoerd en kaartjes gestuurd. Heel veel dank u allen daarvoor.
Alleen op deze manier kunnen wij een vitale gemeente zijn, waar gemeenteleden gezien en gehoord worden.
Aaltje Visser

Extra bericht
vanuit de kerkenraad

L

ieve gemeenteleden, zoals u weet is Guusje Vermeulen in het najaar onze
tijdelijke koster geworden in verband met de ziekte van haar moeder en
onze koster Leonore. Wij zijn heel blij met de manier waarop zij dat in
deze periode heeft ingevuld met behulp van haar vader Jos.
Guusje heeft nu aangegeven dat zij per 1 maart haar werkzaamheden wil neerleggen. Wij hebben, gelet op de thuissituatie, daar alle begrip voor. Daarmee komt
er ook een einde aan de grote hulp van Jos. Eerst samen met Leonore, en daarna
samen met Guusje. Wat zullen we ze gaan missen!
Voor nu betekent het dat wij moeten roeien met de riemen die we hebben. Wij
zijn heel blij dat Nelleke van Kooij een deel van hun taken over wil nemen de komende tijd.
We gaan kijken hoe we op tijdelijke basis de boel draaiende kunnen houden.
Weet u mensen die ons willen helpen, dan horen wij dat graag van u. Met een
vriendelijke groet van de kerkenraad.
Ineke Rog (Scriba)

Avonden over de Nieuwe
Bijbelvertaling 2021

I
B

ethelMuziekMatinee: 20 maart
2022 om 15 uur, Thomas
Schwenckestraat 30.
In maart beginnen we
weer met de BethelMuziekMatinee.
Op 20 maart spelen Los Choripanes
choro-muziek: populaire Braziliaans
melodieën beïnvloed door Europese
muziek.
Om er bij te zijn is het nodig om je
van te voren aan te melden via BMM@
betheldenhaag.nl en een QR-code bij je
te hebben.
Klaas Bruins

n december 2021 zou ik een avond
organiseren over de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21). Deze
avond kon door de coronamaatregelen helaas niet doorgaan.
Nu er weer meer ruimte is voor activiteiten doe ik graag een nieuwe poging. Waarbij het mooi is dat we ondertussen in de kerk en thuis ervaringen
op hebben kunnen doen met deze nieuwe vertaling.
Ik heb hiervoor twee data gereserveerd. Zo kan er voor alle deelnemers voldoende ruimte zijn, zowel fysiek in de zaal als ook om actief mee te denken en te doen
aan deze avond. U bent welkom op: maandag 14 maart of donderdag 17 maart.
Ik zal eerst van alles vertellen over deze Nieuwe Bijbelvertaling. Waarom was
een nieuwe vertaling nodig? Hoe heeft men deze vertaalklus aangepakt? Vervolgens zullen diverse tekstvoorbeelden de revue passeren. Wat is anders en waarom?
Welkom in één van de benedenzalen van de Bergkerk om 20 uur.
Wilt u meedoen? Geef u dan op bij
me.nijveld@ziggo.nl of (070) 779 07
24 of 06 16 73 37 42. Met een hartelijke
groet,
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 column van
Martine Nijveld.

Een beetje boos mag best
Werken in een vergrijzende (of ontgroenende) gemeente betekent dat je regelmatig in gesprek bent met mensen met dementie, beginnend of verder, in de verschillende vormen die er
zijn. Geregeld spreek ik ook mensen van wie de partner opgenomen is in een verpleeghuis of op een afdeling in een zorgcentrum voor mensen met dementie. En hoor ik het verdriet omdat
het thuis niet meer ging: een te zware belasting, te weinig handen. Ik hoor de verhalen over de moeite of ook de opluchting
om de zorg (deels) uit handen te geven. Verhalen ook over afscheid nemen bij leven.
Onlangs las ik het boek ‘een beetje boos mag best’, een bundel
met heel bijzondere poëzie.
Op elke linkerbladzijde staan uitspraken van bewoners uit
een Amsterdams verpleeghuis.
In wat geestelijk verzorger (en auteur van dit boek) Paula Irik
met eerbied gesproken het ‘dementees’ noemt.
Het is haar ervaring dat het meer dan de moeite waard is
om te luisteren naar de woorden van mensen met dementie:
taal die te overdenken geeft, zonder omwegen. Taal die soms
wartaal kan lijken, maar als je goed luistert, lichten pareltjes op
en hoor je mensen dingen zeggen die er werkelijk toe doen of
in hun leven altijd van betekenis zijn geweest. Een eigen taal.
Taal van dat land waar mensen hun weg opnieuw moeten zien
te vinden.
Paula Irik begon (met toestemming) gesprekken met bewoners op te schrijven. Letterlijk noteerde ze de zinnen die ze
hoorde. Korte zinnetjes, gewoon maar onder elkaar. En ze zag
teksten ontstaan die aan poëzie doen denken. In dit boekje is
een deel van die teksten gebundeld. Zo wil ze ook de stem van
mensen met dementie in onze samenleving laten klinken. Haar
werk levert teksten op als:
mijn moeder zei altijd:
‘zingen, hoor, kind.
dat bindt ons.
zing toch maar, kind.
wees toch niet bang.’
mijn moeder zei altijd:
‘doe dat nou,
dat is goed voor jou.’ (…)
En elders:
onrecht, daar wen je nooit aan.
ik zou het niet kunnen, al zou ik het willen.
je bent niet blind, hè! (…)
een beetje boos mag best.
als je gelaten bent, ben je verloren.
Op alle rechter bladzijden staat een gedicht van Bette Westera
(bekend van onder meer ‘Doodgewoon’, gedichten voor jong
en oud over dood en rouw). Zij haalde één zin of één gedachte van de linkerbladzijde en maakte er een gedicht van. Zoals
deze:
maak je maar kwaad om bedrog en om leugen
boos om getreiter, gesar en gepest.
word maar eens woedend op lui die niet deugen.
kwaad is niet goed, maar een beetje mag best.
En dat klinkt dan weer als een hedendaagse psalm, want net
als in de bijbelse psalmen klinkt ook hier de boosheid om wat
niet goed gaat en niet deugt.
Een beetje boos mag best!
Al die teksten helpen je om
de mens te blijven zien achter
soms verwarde verhalen of
telkens herhaalde zinnen. Je
wordt geraakt door de kernachtige verwoordingen.
Ik herken het uit gesprekken in mijn werk. Waarin
je soms ineens ontdekken
kunt: hé, deze mens spreekt
dementees. En dan weet ik:
goed opletten!
Ik kan u de bundel aanraden, met grote liefde
geschreven (het boek verscheen in 2018; met mooie
tekeningen van Sylvia
Weve).
Martine Nijveld
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Een oecumenische gespreksgroep

Het groene normaal &
Genieten van genoeg
De Bergkerk en de Heilige
Familiekerk organiseren samen
een gespreksgroep. Dit keer rond
een tweetal ‘groene’ boeken.
Namelijk rond ‘Het groene
normaal’ van Alfred Slomp en
rond ‘Genieten van genoeg’ van
Martine Vonk.

A

lfred Slomp schreef in 2020
het boekje ‘Het Groene Normaal’. Op de achterflap staat:
‘Het Groene Normaal is een hoopvol
boek dat inspireert om samen op te
staan voor een duurzaam leven en een
eerlijke groene toekomst’.
Het boek steekt in bij de coronacrisis die onze samenleving raakt op een
manier die we tot voor kort niet voor
mogelijk hadden gehouden. En het
daagt ons uit om stil te staan bij onze
manier van leven: ligt er niet een opdracht om groener en socialer uit deze
crisis te komen?

In het boekje interviewt Alfred
Slomp tien groene en inspirerende
christenen, die ons uitnodigen om aan
te haken bij de golf van duurzaamheid
die al langer is ingezet. Van politica tot
weerman, van kloosterzuster tot boer
en filosoof.
Op drie avonden in de Veertigdagentijd zetten 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 bespreken
we vervolgens één of twee hoofdstukken uit het boekje ‘Genieten van genoeg’. Een boekje dat je aanzet om op
een andere manier te kijken naar onze
opdracht om voor de aarde te zorgen.
We doen deze avonden om en om in
Bergkerk en H. Familiekerk. Pastor
Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld hebben afwisselend de leiding.
Aanmelding bij Martine (06 16
733 742) of me.nijveld@ziggo.nl of bij
Duncan (dr.wielzen@p4ev.nl of 06 28

327 571) uiterlijk één week vóór de geplande datum. U hoort na aanmelding
welke hoofdstukken we gaan bespreken (en dus fijn als u deze vooraf leest).
U kunt de boekjes via ons aanschaffen
voor de aankoopprijs of eventueel met
een vrijwillige bijdrage. Indien nodig
is het mogelijk een gratis exemplaar te
ontvangen.

Data, locaties en tijd:
dinsdag 8 maart, Bergkerk, 19.30 uur
dinsdag 22 maart, Heilige Familiekerk, 19.30 uur
dinsdag 5 april, Bergkerk, 19.30 uur
dinsdag 17 mei, Heilige Familiekerk,
19.30 uur
We verheugen ons op deze groene
avonden!
Met een oecumenische groet, Duncan
Wielzen en Martine Nijveld

Zomerkamp Heerlijk om weer samen
aarlijks wordt door het jeugdwerk
te kunnen eten
van de wijkgemeente een zomer-

J

kamp georganiseerd voor kinderen van zes tot en met veertien jaar.
Ruim veertig kinderen genieten jaarlijks een fijne vakantieweek. Er wordt
gekampeerd in tenten.

Kampfilmavond

D

e gasten hebben er naar uitgezien dat de maaltijden bij Bethel weer zouden beginnen: het uitje van de week, de gezelligheid, het heerlijke eten.
Midden februari zijn we weer begonnen.
Al is er nog steeds het risico op besmetting met corona. Maar gelukkig heeft
iedereen die kon en wil een booster gehad en is dus beschermd tegen zodanig ziek
worden dat je daarvoor in het ziekenhuis behandeld moet worden.
Ik hoor ook van verschillende mensen dat ze het risico nu wel aandurven: ‘Dan
krijg ik het maar een keer’. Teveel thuiszitten is ook niet goed voor de gezondheid.
Natuurlijk houden we ons nog wel aan de richtlijnen om besmettingen te voorkomen: thuisblijven bij klachten, handen desinfecteren, mondkapje op als je loopt,
anderhalve meter afstand houden.
Voor wie mee wil eten: het kan elke dinsdag om 17 uur of 19.30 uur. Wie vegetarisch wil eten kan dat aangeven. De eerste en derde donderdag van de maand om
18 uur is de maaltijd altijd vegetarisch. Opgeven voor de maaltijden kan tot een dag
van te voren: maaltijden@betheldenhaag.nl of (070) 318 16 56.
Klaas Bruins

Seniorenvakantieweek
vanuit de Bosbeskapel

D
In februari wilden we naar de film
gaan kijken van het Sprookjeszomerkamp 2021 in Veldhoven. Echter, we
vonden het verstandiger dit te verplaatsen naar 12 maart omdat het toch
leuker is live bij elkaar te komen in
plaats van via een livestream.
De aftermovie van het zomerkamp
2021 gaan we dus vertonen op zaterdag
12 maart 2022 om 19 uur in de grote
zaal van de Bergkerk.
De foto’s van het Sprookjeskamp
kun je hier vinden: https://kampfotos.
jeugdverband.nl/2021.../index.html
Dit jaar gaan we naar Luyksgestel,
een bekend kampterrein. Ga jij (weer)
mee? Aanmelden voor het kamp 2022
kan al: www.zomerkampdenhaag.nl
2022
Tot ziens op kamp in Luyksgestel!!
Nelleke van Kooij

it jaar is de keuze weer gevallen op de Hof van Putten, vanwege de
mooie locatie en omdat dit hotel vorig jaar heel goed bevallen is. Het
hotel is gelegen in een prachtig park en vlakbij het centrum van Putten.
Er worden geregeld uitstapjes en gezellige avonden georganiseerd.
Gemeenteleden van de Bergkerk kunnen zich ook opgeven voor deze vakantieweek. Deze reis is bedoeld voor mensen die niet meer (alleen) op vakantie kunnen
of willen, maar wel zelf redzaam zijn, rollator mag wel. Gaat u mee? Noteer dan
alvast de datum in uw agenda: 30 juli tot en met 6 augustus 2022.
Voor meer informatie en/of inschrijfformulier kunt u bellen naar: Gerard de
Goei, 06 51 85 38 80.
Leden van de Bergkerk kunnen naar Margriet den Heijer bellen: (070) 360 67
07 of mailen: margriet@betheldenhaag.nl. Ik kan u ook meer informatie geven.
Margriet den Heijer

Rond de diensten
Welkom in de kerk!
Sinds eind januari is ook de Bergkerk weer meer open gegaan! En dat is fijn. Nog
steeds is veel anders dan voorheen: we verwijzen u voor de huidige afspraken rond
de kerkdiensten graag naar de website en de wekelijkse wijkgroet (die óók op de
website staat). En natuurlijk blijven we met vreugde ook online vieren: welkom bij
de diensten via livestream en kerkomroep.

2 maart 2022 - Aswoensdag, viering met groen accent
Aswoensdag markeert het begin van de Vastentijd/Veertigdagentijd. Op deze
dag start de bezinningstijd vóór Pasen. Hoe leven we, welke keuzes maken we,
wat zouden we anders willen of anders willen doen? De Bergkerk en de Heilige Familiekerk organiseren in de Veertigdagentijd een oecumenische gespreksgroep rond een tweetal ‘groene’ boeken. Daarom willen we de oecumenische
Aswoensdagviering ook een groen accent geven dit jaar. Info over de gespreksgroep vindt u elders in dit nummer. De Aswoensdagviering is op woensdagmiddag 2 maart, om 15 uur, in de Heilige Familiekerk. Ook deze dienst is via een
livestream te volgen. Nadere info hierover volgt via website en wijkgroet. We nodigen u van harte uit mee te vieren. Voorgangers zijn pastor Duncan Wielzen en
ds. Martine Nijveld.

Kindernevendienst: anders verder
Eind januari was er een gesprek van (delegaties uit) kerkenraad, nevendienstleiding en Jeugdraad. We wilden graag met elkaar spreken over 'hoe verder' met de
kindernevendienst, omdat we zagen dat de nevendienst klein en kwetsbaar is, gelet op de aantallen leiders en kinderen. Daarbij bleek meteen al aan het begin van
het gesprek dat het op dit moment, gelet op het aantal van de leiding, niet meer
mogelijk is om wekelijks een kindernevendienst aan te bieden. En zo kwamen we
niet alleen te spreken over de toekomst, maar moest er ook een directe oplossing
gevonden worden. In goed overleg hebben we het volgende bedacht:
– tot aan de zomer zal er eens in de maand kindernevendienst zijn. En wel op
de eerste zondag van de maand. Daarnaast nodigen we ouders uit voor een
gesprek: om het nadenken over ‘hoe verder’ samen te doen. De uitkomst ligt
daarbij open. We gaan in gesprek over de plek van de kinderen in kerk en
kerkdienst. Wat vindt men belangrijk? Wat zou je graag zien in de kerk en
waar wil je zelf een bijdrage aan leveren? Dit gesprek vindt plaats in maart of
april.
– op de zondagen waarop geen kindernevendienst is zal een tafel achterin de
kerk staan. Daar kunnen kinderen, als ze dat willen, tijdens de dienst aan de
slag. Er staat een ‘krat’ voor hen klaar: met een paar kinderbijbels, wat kleurplaten en puzzels, voor diverse leeftijden. Zo blijft de ruimte van de kerk ook
een ruimte voor onze kinderen.
Een woord van erkenning en dank is op zijn plaats voor de leiding die zich zoveel
jaren actief en met veel enthousiasme heeft ingezet (en inzet) voor de kindernevendienst: hartelijk bedankt allemaal!

Veertigdagentijd: op weg naar Pasen
In de Veertigdagentijd zullen passages klinken uit het evangelie naar Johannes,
maar ook uit het Lucasevangelie. Omdat de gemeente nog steeds minder zingt
dan we voorheen gewend waren, zijn er vaak solisten in de viering aanwezig. Zo
kunnen we de zang toch een mooi aandeel geven in onze vieringen. En op zondag 6 maart verleent de cantorij haar medewerking.
ds. Martine Nijveld

Dank

D

eze maand is het al weer een jaar geleden dat Joost overleden is. Ik wil
jullie allemaal bedanken voor alle ontvangen medeleven afgelopen jaar.
Maar ook dat jullie het respecteerden dat ik behoefte had aan rust.
Deze maand hoop ik weer oma te worden. Dat zich nieuw leven aankondigt
rond de sterfdag van Joost maakt ook dit voorjaar heel bijzonder.
God is goed geweest voor mij dit afgelopen jaar. Hij heeft mij gedragen door
alle gemis heen en gaf mij ook levensvreugde naast het verdriet.
Ik wil graag het volgende gedicht van Vasalis met jullie delen.
Hartelijke groet, Ria Smits-de Bruin

De winter en mijn lief
De winter en mijn lief zijn heen.
Er zit een merel op het dak,
zijn keel beweegt, zijn snavel beeft
alsof hij in zichzelve sprak.
Hij luistert: uit een verre boom
klinkt als het ketsen van twee steenen
een vonkenregen van verlangen
zoo luid, zoo helder en zoo bang.
De merel stort zich met een kreet
vol wildheid in de voorjaarsvlagen.
Ik kan het bijna niet verdragen:
mijn voorjaar en mijn lief zijn heen.
M. Vasalis

Erediensten maart 2022
Datum

Bergkerk 10 uur

Bijzonderheden

02 maart

Pastor Duncan Wielzen en
ds. Martine Nijveld
Heilige Familiekerk: 15.00 uur
Ds. Casper van Dongen
m.m.v. de cantorij
Ds. Martine Nijveld
Na dienst gemeenteberaad

Aswoensdag

20 maart

Mw. Sity Smedinga, Strijensas

3e zondag 40-dagentijd/Oculi

27 maart

Ds. Martine Nijveld

4e zondag 40-dagentijd/Laetare / ‘Biddag’

03 april

Ds. Adrie Sterrenburg, Voorburg

5e zondag 40-dagentijd/Judica

06 maart
13 maart

1e zondag 40-dagentijd/Invocabit
2e zondag 40-dagentijd/Reminiscere

De kerkdiensten in de Bergkerk kunt u ook weer in de kerk zelf meevieren! Daarvoor moet u zich wel even
aanmelden: bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl
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 maart 2022
		
02 maart
Oecumenisch
06 maart
Oecumenisch
Alternatief
13 maart
Oecumenisch
Alternatief
20 maart
Oecumenisch
Alternatief
27 maart
Oecumenisch
Alternatief

Oude Testament
Amos 5:6-15
Deuteronomium 5:6-21
1 Samuel 9:26-10:1; 6-7
Exodus 34:27-35
Jesaja 63:1-9
Exodus 6:2-8
Jesaja 53:1-11a
2 Kronieken 36:14-23
Exodus 19:1-8a

Epistellezingen
2 Korintiërs 5:20-6:10
Romeinen 10:8-13
2 Korintiërs 1:15-22
1 Korintiërs 13:1-13
Kolossenzen 2:8-15
Romeinen 5:1-11
1 Korintiërs 1:18-2: 5
2 Korintiërs 5:14-21
Jakobus 1:19-27

Wij gedenken
Op 6 januari overleed ons gemeentelid Benjamin, Ben, Wentsel, emeritus predikant.
De afscheidsdienst was op woensdag 12 januari in de Bergkerk. Vrienden en geestverwanten leidden deze dankdienst: dr. Peter Veldhuizen, ds. Siebe Roozenboom,
ds. Lenie Vollebregt en ds. René Maathuis. Ds. Siebe Roozenboom schreef in samenspraak met de familie onderstaand In memoriam:

Dr. ds. Benjamin (Ben) Wentsel
(Ridderkerk, 13 juli 1929 – Voorburg, 6 januari 2022)
Ben Wentsel overleed op 92-jarige leeftijd na een kort verblijf in het hospice. Zijn
gezondheid ging het laatste jaar geleidelijk achteruit. Zijn vrouw Trudy was hem
in 2015 al voorgegaan. Hij miste haar erg. Ze woonden eerst aan de Kwikstaartlaan en later in de Fazantflat aan de Laan van Poot.
Ben had een langdurige ambtelijke periode als predikant achter de rug. Zo
stond hij op 24-jarige leeftijd in Pingjum-Zurich en volgden Oudewater, De Lier,
Beverwijk-Heemstede en van 1973-1990 ’s-Gravenhage West (Westduinkerk).
Ook gaf hij vanaf 1972 les aan de Reformatorische bijbelschool De Wittenberg in
Zeist en de Evangelisch Theologische Academie te Zwijndrecht. Daarnaast heeft
hij altijd veel geschreven en gepubliceerd. In de tijd van zijn emeritaat voltooide hij
onder meer een zevendelige dogmatiek, een tweedelig Bijbels Handboek en een
Grote en Kleine Catechismus. Dit alles was breed opgezet. Hij was een orthodox
gereformeerd theoloog die zich in woord en geschrift verweerde tegen de moderne
tijdgeest. Hij voelde zich daartoe geroepen. Hij beleed zijn geloof daarom ook letterlijk met bidden, gezang en studie.
Met zijn vrouw maakte hij verscheidene reizen naar Zuid-Afrika. Zij stond
hem al die jaren bij in zijn predikantswerk en schrijversarbeid. Ze vormden met
elkaar een hecht team.
Ben kwam graag in de Bergkerk. Hij kerkte er geregeld op de zondagmorgen
en luisterde naar orgelconcerten. Ook hield hij er diverse boekpresentaties. Op 12
januari vond daar ook de herdenkingsdienst plaats. Meerdere vrienden en familieleden voerden het woord. Centraal stond de tekst waarmee dr. Peter Veldhuizen
zijn leven samenvatte: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en
waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt” (Joh. 17:3). Daarna
deden wij hem uitgeleide naar de begraafplaats Westduin. Wij danken voor wat
dr. Ben Wentsel aan de Nederlandse kerk en theologie heeft bijgedragen en zullen een markant persoon missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn zuster Willy Roozenbeek-Wentsel, Neeltje Stam-Willemsen, Joske Roozenbeek en Els van
Diggele, de familie Stam, de familie Van der Waal en de neven en nichten hier en
in Zuid-Afrika.
Ds. Siebe Roozenboom

Evangelielezingen
Matteüs 6:1-6; 16-21
Lucas 4:1-13
Johannes 11:55-12:11
Lucas 9:28-36
Johannes 12:20-36
Lucas 13:1-9
Johannes 12:37-50
Lucas 15:11-32
Johannes 15:1-8

Oproep
buurtkoffie
donderdagochtend

D

oor onder meer corona en
overlijdens is de buurtkoffie
bij Bethel op donderdag heel
rustig geworden. Om het nieuw leven
in te kunnen blazen hebben we een
paar mensen nodig die samen een basis kunnen vormen van gezelligheid en
gastvrijheid waar anderen bij aan kunnen haken. Ben je mensenmens, gastvrij, sociaal vaardig? En heb je op donderdagochtenden tijd? Dan kom ik
graag met je in contact: bel 06 38 95 16
38 of mail kbruins@stekdenhaag.nl.
Klaas Bruins

Colofon
BergkerkKrant
Bergkerk – Buurt-en-kerkhuis
Bethel
Eindredactie:
Marinus van Kooij,
tel. 06 51 69 84 80
Martha Michielsen
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

Bergkerk, buurt-en-kerkhuis Bethel – 3

KidsTime
Gouden
bordje
Doorgaans
vindt er om de twee
weken een KidsTime-midvoor Bethel
dag plaats in ‘t Valkennest, de

Agenda januari
maart 2022

E

lk jaar reikt de gemeente Den Haag

eigen jeugdruimte
buurt-en bronzen
een gouden, in
zilveren
bordje uit
als waardering
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Bethel.
Kinderen voor excellentie
in eetgelegenheden
die
ingeschreven
staan bijvoor
de ouderen.
Daarbij sturen zij ‘mystery guests’ naar deze
wijkgemeente
en geregistreerplekken.
de vriendjes
en vriendinnetjes
Eind 2017 viel
Buurt-en-kerkhuis Bethel
in de prijzen.
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voorWij
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sionele
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als
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en
Van Harte
persoonlijke uitnodiging in de
en zorginstellingen als Florence. Maar die
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moesten het stellen met brons of zilver en

Vaste activiteiten

wij ontvingen goud!
KidsTime-thuisknutsel

En waar zijn wij dan zo goed in? Wat zijn
dan de
criteria
ertoe hebben
Wel
eens
een die
sneeuwuil
gezienbijgedragen
met
dat das
wij om
dezeenwaardering
hebben
gekregen?
een
muts op? Wij
wel. OmHetde
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de volgende aspecten
genoemd
dat
KidsTime-middagen
in die
januari
werden:
verseplaatsvinden,
producten, opkregen
locatiedebereid,
niet
konden
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gezonde
maaltijden en goed
kinderen
weer
een KidsTime-thuisgastheer/-vrouwschap
aandacht
knutsel
te maken. Een waar
sneeuwuil
in is
voor de gasten.
onderdelen
van foam. Zie op de foto
zijn trots op deze waardering en hohet We
resultaat.
pen dat in 2018 opnieuw waar te maken.
Klei-KidsTime-middag
Klaas Bruins
Na de corona-sluiting was het fijn om
weer bij elkaar te zijn. Het was weer
snel gewend.
Op de KidsTime-middag van 2 februari begonnen we zoals altijd met
iets te drinken en een snoepje. Daarna
Wijkgemeente
Haagde
West
gingen
de twaalfDen
kinderen
mooiste Maranathakerk
en Gemeentecentrum:
Predikanten maken van klei. En na- Kerk
kunstwerken
e
2
Sweelinckstraat
156
Axel Wicke
tuurlijk
ging alles mee naar huis. Als 2517 HB Den Haag
Eerste
aanspreekpunt
tot
40
jaar
het gedroogd is, kan het geverfd wor- www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 331 64 32
den.
Als afsluiting
werden er gezamen- Tel. (070) 345 91 19
Telefonisch
spreekuur:
lijk
wraps
gegeten
metuur
een bananenMa/woe/do/vrij 10-11
Koster, Centraal Informatiepunt
Dinsdag
vlaflip
toe.en zaterdag vrij

Vaste activiteiten

Wijk info

Twitter: @elziax
KidsTime-middagen
in maart

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

sTime middag gepland op de 16e. In
Martine Nijveld
maart
de volgende data: woensdag 9 en
Eerste aanspreekpunt 40-70 jaar
zaterdag
Tel. (070)26
779maart.
07 24 De uitnodigingen
voor
maart
komen
in je brievenbus.
Werkdagen: maandag,
dinsdag,
donderdag,
vrijdag.
Nelleke van
Kooij

Ledenadministratie
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

axel@bethelkapel.nl

Egelantierstraat 75,
In XJ
februari
staat er nog een Kid2565
Den Haag

Telefonisch best bereikbaar
tussen 8.30 en 9.30 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

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

Ma
Bethel
Wo12 19.30 u15Taizé-viering,
u Viering Aswoensdag,
Heilige Familiekerk
Wo
17 u19.30
KidsTime-middag,
Bethel
Di 810
u Oecumenische
gespreksgroep, Bergkerk
Wo 10
9
u KidsTime-middag,
Valkennest/Bethel
Wo
18 u19Gemeentemaaltijd,
Maranathakerk
Za
12
19
u
Zomerkamp
filmavond,
Bergkerk
Do 11
20 u Vrome Freule
Ma
14
20
u
NBV2021-avond,
Bergkerk
of
Vr 12
15 u Verhalencafé, over etiquette, Bethel
Do
17
20
u
NBV2021-avond,
Bergkerk
Zo 14 11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Ma14
21
u Samen eten in deIrma
Bergkerk
Zo
15 u17BethelMuziekMatinee,
Kort en
Di 22
19.30
u
Oecumenische
gespreksgroep,
H. Familiekerk
Marrit van der Weij
Za
26
19
u
KidsTime-middag,
Valkennest/Bethel
Wo 17 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Zo 27
16 u Kliederkerk, Bethel
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
Bethel
ook
Za
27 (zie15
u betheldenhaag.nl)
Vrouwencafé, Over optimisme, Bethel
Open
elke
ma 15-17 uPeter
en elke
do 9.30-11.30
u
Wo
31 huiskamer
20 u Lezing:
Nepnieuws,
Burger,
Maranathakerk
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
Bethel zie betheldenhaag.nl
Bergkerk (zie ook bergkerkdenhaag.org)
Samen eten
elke 3e ma van de maand 17.30-18.30 u
Buurtbios
2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u
Rondje koffie
elke do 10.30-11.45 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

Bergkerk

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

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)
Voor al uw dagverse
Zuivel
deur
Reserveren:
(070) 355
73 aan
56. deur in uw
PIGL
di
11 u, Protestants
Indisch Geestelijk Leven
Vogelwijk
en omgeving.

MELKHANDEL HABETS
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

8 – Wijkkrant
Den Haag West
4
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
aprilnummer
op 8 januari
uiterlijk op 7 maart
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

I

ERLAND
ED

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.

I
ISAT E - N
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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

