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Even voorstellen Uit de kerkenraad

Tijdens de kerkenraadsvergadering op 24 oktober hebben we teruggeke-
ken op het gemeenteberaad van 2 oktober. Het was fijn dat men met ons 
meedacht over onze verwachtingen voor de toekomst van de Bergkerk. 

Inmiddels hebben wij het visiestuk aangepast en kunnen wij samen met de al-
gemene kerkenraad kijken wat mogelijk is om aanpassingen te doen aan onder 
meer de keuken en het verwarmingssysteem.

Na het vertrek van ds. Martine Nijveld zijn we aan de slag gegaan om tijde-
lijke vervanging te regelen. Wij hoorden via het kerkelijk bureau dat ds. Marja 
Flipse, die momenteel nog in dienst is van de Kloosterkerk, ons wil bijstaan in 
het (crisis)pastoraat. Na een goed gesprek hebben wij dankbaar haar hulp geac-
cepteerd. Verder is er via een overkoepelende instantie van de PKN, die beschikt 
over een aantal predikanten die tijdelijk kunnen worden ingezet in een gemeen-
te, een ambulant predikant gevonden: ds. Marjan Zebregs. Na een fijn kennis-
makingsgesprek tussen het moderamen en ds. Zebregs zijn we overeengekomen 
dat zij per 1 november haar werkzaamheden bij onze gemeente zal starten. Zij 
zal op woensdag vanuit de Bergkerk haar werk voor onze gemeente doen, zoals 
onder andere het pastoraat. Zij zal tevens de kerkenraad begeleiden in de beroe-
pingsprocedure. Zowel ds. Marja Flipse als ds. Marjan Zebregs zullen zichzelf 
elders in deze krant voorstellen.

Tevens hebben wij vooruit gekeken naar het kerstfeest. Op zaterdagmiddag 
17 december is er voor alle gemeenteleden de Advent-Kerstviering met een high 
tea in kerstsfeer onder leiding van ds. Marja Flipse en met medewerking van de 
cantorij. Wij denken dan aan lekkere baksels, christmas carols en vooral veel ge-
zelligheid.

Kerstochtend 25 december zal de dienst geleid worden door ds. Paul Sanders 
met medewerking van de cantorij.

Ineke Rog (Scriba)

ds. Marja Flipse

Dag beste mensen van de Bergkerk! 
Mijn naam is Marja Flipse. Sinds twee-
enhalf jaar ben ik als predikant verbon-
den aan de Kloosterkerk en woon ik 
met mijn man Gareth in Den Haag. 
Daarvoor was ik dertien jaar lang werk-
zaam in verschillende parochies in het 
zuiden van Wales. Mijn opleiding tot 
predikant en theoloog heb ik zowel 
in Leiden als aan de overkant van het 
Kanaal gevolgd. Ik houd van zingen, 
handwerken, vertalen en zwarte koffie. 
De komende tijd zult u mij af en toe 
tegenkomen in de Bergkerk, en als het 
nodig is kunt u een beroep op mij doen 
voor pastorale bijstand. 
Tot gauw!
ds. Marja Flipse

ds. Marjan Zebregs
Beste gemeenteleden van de Bergkerk, 
graag stel ik me aan u voor als uw tijde-

lijk (ambulant) predikant. Vanaf 1 no-
vember, totdat u hier een nieuwe pre-
dikant verwelkomt, verwacht ik hier 
met vreugde te kunnen dienen.  

Tijdens een eredienst in oktober 
2006 kreeg ik het idee om dominee 
te worden. Ik werkte toen al 22 jaar 
voor de rijksoverheid. Begin 2007 ben 
ik in Leiden gaan studeren naast mijn 
werk. Na mijn Bachelor in Leiden, ben 
ik na mijn eerste jaar in de Master vol-
tijd student geworden. Op 1 april 2014 
ben ik als gemeentepredikant in Am-
sterdam afgestudeerd met als scriptie 
‘Genade-ervaringen van vrouwen’.

Op 15 november 2014 startte ik als 
'Bijstand in het pastoraat' in de wijk-
gemeente Den Haag Zuid-West, loca-
tie Shalomkerk. Dit heb ik anderhalf 
jaar gedaan, eerst voor zestig procent 
en daarna voor dertig procent.  Op 19 
april 2015 ben ik bevestigd als predi-
kant en heb ik intrede gedaan in 'De 

Goede Herder' in Valkenburg (ZH) 
voor 65 procent. Na vijf en een half jaar 
heb ik daar afscheid genomen en heb ik 
aansluitend intrede gedaan in de pro-
testantse gemeente ‘De Lichtbron’ in 
Wateringen voor zestig procent.

Vrij snel daarna kwam de vraag 
van de Protestantse Kerk of ik ambu-
lant predikant wilde worden in wat 
nu de protestantse wijkgemeente Zoe-
termeer-Zuid is. Dit heb ik gedaan tot 
afgelopen juni, na de intrede van twee 
nieuwe predikanten.

Nu kijk ik er naar uit om uw tijde-
lijk predikant te worden. Ik vind het 
inspirerend om een nieuwe gemeente 
en nieuwe mensen te leren kennen en 
samen te ontdekken wat God voor ons 
betekent.

In de regel kom ik op woensdag 
naar de Bergkerk voor pastoraat en 
verder wanneer dat nuttig en nodig is.

Ik ben bijna 35 jaar geleden ge-
trouwd met Rolf Voormolen. We 
hebben een dochter Machteld (1991) 
en een zoon Reinout (1995) gekregen. 
Machteld woont met haar vriend in 
Nijmegen en Reinout woont bij ons 
thuis. In de pastorie achter de kerk 
woont ook onze asielhond Maya 
(2020). Rolf en ik hebben allebei nog 
een moeder. Rolfs moeder woont in 
Hoogeveen en mijn moeder woont in 
Wateringen.

Graag tot ziens in en rond de ere-
dienst van 13 november aanstaande of 
bij een andere gelegenheid!

Vrede en alle goeds!
ds. Marjan Zebregs 

Op 24 oktober hebben we de 
vluchtelingen die we ruim 
zes weken hebben opge-

vangen weer op laten halen door het 
COA, het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers.

Dat was een moeilijke beslissing, 
die we met pijn in het hart hebben 
genomen. Want waar deden we goed 
aan? We wisten haast zeker dat ze qua 
opvang slechter af zouden zijn.

Van de andere kant merkten wij en 
onze gasten ook dat het COA vluchte-
lingen die zich later hadden gemeld in 
Ter Apel al had geholpen. Maakte het 
COA misschien dankbaar gebruik 
van onze opvang, zodat zij zich voor-
al met de dagelijkse instroom konden 
bezig houden? We kregen van het 
COA zelf ook geen enkele informatie 
hoe lang onze opvang nodig zou zijn. 
Elke dag vroegen onze mannen weer: 
heb je iets van Ter Apel of van het 
COA gehoord? Nee dus.

We vermoedden dat de crisisop-
vang die wij hen boden nadelig was 
voor de snelheid waarmee de asielpro-
cedure voor onze gasten zou begin-
nen. Zou het vlotter gaan als het COA 
hen zelf weer op moest vangen? Een 
garantie hadden we niet, maar we gok-
ten daar wel op.   

Einde crisisopvang in Bethel

Kerstavond 24 december
Op Kerstavond hebben we al jaren een feestavond voor jong en oud. Altijd een 
dienst in de Bergkerk of Maranathakerk. De samenwerking voor kerstavond 
tussen beide kerken, zo is besloten, blijft. Door corona hebben we het de laat-
ste twee jaar online moeten vieren vanuit de Bergkerk. Dit jaar wordt het heel 
anders. Geen dienst in een kerkgebouw, maar een lichtjeskribbentocht buiten. 
Vanuit de Maranathakerk is er een kerstwandeling uitgezet met zes tableaux vi-
vants van het kerstverhaal. Verzamelen vanaf 18.30 uur bij de Maranathakerk 
en dan op aanwijzingen van engelen een weg volgen langs zes kerstscènes. Weer 
terug in de Maranathakerk wacht er een warme drank en iets lekkers. De tocht 
duurt zo’n dertig minuten; het ligt er natuurlijk aan hoe lang je bij een tableau 
vivant blijft kijken en luisteren. Kom meedoen!

Nelleke van Kooij

Om deze redenen hebben we zelf 
deze knoop doorgehakt.

Afscheid
Het afscheid was een mooi, warm en 
emotioneel afscheid op zondagavond 
23 oktober. De mannen waren dank-
baar en blij. Dankbaar voor hun ver-
blijf en alle vriendelijkheid hier. Blij 
ook, dat er nu een volgende stap aan 
zat te komen. We hebben met elkaar 
(vrijwilligers en gasten) gegeten en ge-
danst. Er was veel waardering over en 
weer.

Veel vrijwilligers, ikzelf en zij ook 
hebben een behoorlijke band met 
elkaar gekregen en dat maakte het 
afscheid emotioneel, ook door de be-
zorgdheid.  We weten dat de procedu-
re nog onbekend lang zal gaan duren 
en dat de opvang in Nederland mo-
menteel kwalitatief en kwantitatief 
tekort schiet. De mannen wacht nog 
een lange tijd van onzekerheid en van 
niets kunnen en mogen.

Maar het is mooi hoe ze na een 
gevaarlijke vlucht hier bij ons hebben 
kunnen herstellen, mentaal aan heb-
ben kunnen sterken en een band met 
elkaar en met ons hebben gekregen. 
Toen ze vanuit Den Haag in Ter Apel 
aankwamen trof de theoloog, schrij-

ver en theatermaker Rikko Voorberg 
hen toevallig. Het viel hem op dat het 
vrolijke en dankbare mensen waren. 
Ze hadden het goed gehad.

De andere realiteit
Maar het werd meteen anders. In 
Ter Apel werden ze gedwongen om 
meteen hun telefoon in te leveren 
(waarschijnlijk om te voorkomen dat 
zij beelden zouden verspreiden). Ze 
moesten in de hal op de grond slapen, 
met enkel een deken over zich heen.  

De volgende dag werden ze zonder 
informatie naar een ander kamp ge-
bracht, nabij Marnewaard, anderhalf 
uur rijden van Ter Apel. Daar zijn ze 
enkele dagen geweest.  

Hoewel ze daar continu probeer-
den positief te blijven en hun dank-
baarheid uit te drukken, omschreven 
ze het kamp als een soort gevangenis. 
De omstandigheden in het kamp wa-
ren erg slecht; het was er koud, er wa-
ren weinig voorzieningen en veel con-
flicten en diefstallen.

Ze waren dan ook blij dat ze na 
enkele dagen richting Budel gingen, 
de plek waar ook de registratie, het be-
gin van de asielprocedure, kon plaats 
vinden. Op de groepsfoto die we van 
hen kregen zien we dan ook vrolijke 

gezichten. Ze hebben steun aan elkaar 
en proberen met humor door deze pe-
riode heen te komen.

Wat continu doorschemert in het 
contact met hen is dat ze zo'n fijne tijd 
hebben gehad in Bethel, het voelde 
voor hen als een thuis en alle vrijwil-
ligers voelden als familie. Mooi om dit 
te horen en goed dat ze, hoe lang en 
uitdagend de procedures nog zullen 
zijn, toch een gevoel van thuis hebben 
kunnen ervaren. Dit zullen ze niet 
vergeten.

Eén van onze vrijwilligers zocht hen 
begin november op in Budel. Toen 
zij daar aankwam bleek de groep die 

bij ons geweest is bij het personeel als 
prettige en sociale groep mensen be-
kend te staan.

Maar helaas zijn daar ook mensen 
die geen enkele kans op een verblijfs-
vergunning maken, maar wel  overlast 
en een onveilig klimaat veroorzaken, 
door drug- en alcoholgebruik, agressie 
en diefstal. Ook voor onze mannen is 
dat heel vervelend. Maar zij blijven po-
sitief, mede gedragen door het goede 
dat zij bij ons hebben ondervonden en 
door elkaar te steunen.  En de asielpro-
cedure is nu bij iedereen gestart.

Klaas Bruins

Vrijwilligers en vluchtelingen op de foto

ds. Marjan Zebregs (l) en ds. Marja Flipse in de dienst van 13 november. Ze  
steken beiden een kaars aan als teken van verbinding met onze wijkgemeente. 
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Een hoopvolle, 
verwachtingsvolle tijd
Zoals elke december, als het steeds donkerder en kouder gaat 
worden en er steeds minder van het jaar overblijft, krijgen we de 
neiging om de balans op te maken. Wat is er veel gebeurd, voor 
ieder van ons afzonderlijk en in deze gemeenschap. Zo veel om 
op terug te kijken - weemoedig misschien, met dankbaarheid, 
met spijt, met vreugde, met een gebroken hart. Zo veel om te 
bewaren en zo veel wat we moesten loslaten.

Maar de kerk kijkt juist nu vooruit. Het nieuwe kerkelijk jaar be-
gint al als ons kalenderjaar ten einde loopt. In de kerk begint 
het nieuwe jaar niet met een grote fanfare. Het begint met ver-
wachting, met verwondering. Terwijl we nog in afwachting zijn 
van een nieuw begin, is het jaar al begonnen. Zoals altijd is de 
Eeuwige ons voor.

De Adventstijd staat symbool voor het hele Christen-zijn: le-
ven vanuit oude beloftes, tussen het ‘nu al’ en het ‘nog niet’. 
Altijd onderweg naar de toekomst die ons zo levendig en zo 
uitdagend wordt voorgespiegeld als een rode draad door de 
hele bijbel heen.

Als mensen die voortdurend tussentijds leven, moeten we 
zien te laveren tussen daadkracht en vertrouwen. Vertrouwen 
op God, die zijn beloftes nakomt. Maar dat wil niet zeggen: stil 
zitten totdat Gods toekomst ons zomaar in de schoot gewor-
pen wordt. We moeten, mogen, ook zelf aan de slag.

“The meaning is in the waiting,” schreef de Welshe dichter 
R.S. Thomas, “het wachten zelf is van betekenis.” Wachten op 
wat God gaat doen is een actief wachten. Het is verlangen, dro-
men, anticiperen, God alvast tegemoet werken, de toekomst nu 
al tegemoet leven.

Vele bijbelse figuren zijn ons, elk op hun eigen manier, voor-
gegaan op die weg. Met vallen en opstaan. Wie deze advents-
tijd naar de bijeenkomsten op donderdagmiddag komt (zie el-
ders in deze krant), zal nader kennismaken met enkelen van hen.

Het is een voorrecht en een uitdaging om samen actief te 
wachten; alert te zijn op de tekenen van een nieuw begin, zelfs 
midden in de winter. Ik kijk er erg naar uit om kennis te maken 
met mijn nieuwe reisgenoten in de Bergkerk en hoop van har-
te dat we een hoopvolle, verwachtingsvolle tijd tegemoet gaan 
met elkaar!

Met een warme groet, ds. Marja Flipse

Advent Groetenactie  
Amnesty International 2022 

Ook dit jaar organiseert Amnesty International een groetenactie in de 
advent en kersttijd. Ter bemoediging worden kaarten gestuurd naar 
personen en instellingen die zich inzetten voor mensenrechten, milieu 

en persvrijheid. In veel landen is die inzet levensgevaarlijk. Zij krijgen te maken 
met allerlei vormen van intimidatie: lastercampagnes, grof geweld, moordaan-
slagen of gevangenisstraf. Amnesty International heeft voor deze actie een lijst 
opgesteld met namen en adressen.

Een kaartje sturen is een klein gebaar van aandacht en een teken van verbon-
denheid. En dat doet goed. Het geeft mensen morele steun en moed. Soms leidt 
het tot een betere bescherming en in geval van gevangenisstraf tot een betere be-
handeling.

Op zondag 11 december - 10 december is de Dag van de Rechten van de Mens 
- kunt u  na de dienst kaarten en adressen krijgen om te versturen. Voor ons een 
kleine moeite, maar voor de ontvangers een hart onder de riem. De inzet voor 
mensenrechten is in deze wereld in de war meer dan nodig.

Olivier Elseman

Asielzoekers zijn  
naasten geworden
Eén van de vrijwilligers die ook duidelijk moeite had met het af-
scheid van onze gasten sprak zich duidelijk uit: “We hebben ge-
daan wat Jezus van ons vraagt. Dat is nog nooit zo duidelijk tot 
me doorgedrongen als nu. Deze mensen hadden hulp nodig. En 
dat hebben we gegeven.”

We boden hen kleding, voedsel en onderdak. Allemaal wer-
ken van barmhartigheid. 

Maar het belangrijkste is dat we hen niet meer als asielzoe-
kers of vluchtelingen zijn gaan zien, maar als mensen, als naas-
ten voor wie wij naasten zijn geworden, om wie we zijn gaan ge-
ven. Het zijn medemensen, op de vlucht voor oorlog, geweld, 
onvrijheid. Naasten die veiligheid en perspectief zoeken omdat 
de situatie in hun land uitzichtloos is: neem Syrië (elf jaar onder-
drukking en burgeroorlog) en Jemen (al zes jaar oorlog) waar de 
meesten van hen vandaan kwamen. De meesten waren tussen 
de achttien en dertig jaar. Hun jeugd is voor een groot deel ge-
tekend door een situatie van oorlog.

Klaas Bruins

Gastvrij onthaal  
in Buurt-en-kerkhuis Bethel
Onze correspondent Edwine ontving van Henk Plantagie, die 
één van de vrijwilligers was bij de crisisopvang van asielzoekers in 
Buurt-en-kerkhuis Bethel, de tekst van het afscheidslied. Reden voor 
Edwine om hier meer over te schrijven.

Het was alle hens aan dek, toen er een verzoek kwam om Buurt-en-kerk-
huis Bethel open te stellen voor twintig mannen, vluchtelingen uit ze-
ven onveilige landen, ieder met een eigen verhaal en hoop op een betere 

toekomst. In recordtempo werden er slaapplaatsen gecreëerd door stapelbedden 
te plaatsen met behaaglijk beddengoed. Er ontbrak echter nog iets essentieels. In 
een kerk of buurthuis, is het niet gebruikelijk om je te douchen, dus ook douche-
cabines moesten worden geïnstalleerd.  Maar waar konden ze geplaatst worden? 
Uiteindelijk bleken de schuurtjes de beste plek.

Buurt-en-kerkhuis Bethel werd voor korte tijd een thuis, een plaats om op 
adem te komen na Ter Apel, waar de schrijnende beelden van mensen die buiten 
bivakkeerden in kou en regen, door de uitgezonden televisiebeelden nog scherp 
op ons netvlies staan. Elke nacht waren enkele vrijwilligers aanwezig om eventu-
ele vragen te beantwoorden of andersoortige hulp te bieden. Overdag waren de 
vrijwilligers actief bij het organiseren van sportactiviteiten zoals voetballen, en er 
werden zelfs fietslessen gegeven.

De mannen, variërend in leeftijd, waren voorbeeldige gasten. Ze hielpen met 
koken en namen ook andere huishoudelijke taken op zich. Samen vormden ze 
ondanks verschil in leeftijd en achtergrond een harmonische groep. Op 23 okto-
ber 2022, zes weken na hun aankomst, was er dan toch het moment van afscheid. 
De vrijwilligers ‘componeerden’ een lied, die ze bij het afscheid ten gehore gaven.

Let there be light, love and peace, inside us.
Let there be light, love and peace around us. Ohm Sjalom Salaam

A group of 20 men from seven countries,came in September
In the Thomas Schwenkestraat to live here, we will  remember:
Fatah, Ahmed, Sha-a-akhwan,
Ahmet, Haiwa and Abdelraheem,
Diaa, Ahnad, Dera-arfala, Feras, Samed and Mohammad
Goodbye, we say goodbye and thank you for being our very nice guests
Goodbye, we say goodbye, we wish for your future, you will all be blessed.

We learned: keefè hillo, kami alacha, hoe gaat het?
Ana begèr, tsjoembokh allokoe, iyiyim, het gaat goed.
Omar, Nahom ,Ahmad,Obada,
Malla, Ahmad, Ammaa and Fuat,
We hope you will succeed in your life,
And when we’ ll meet again, you’ ll get a high five
Goodbye, we say goodbye and thank you for being our very nice guests,
Goodbye, we say goodbye, we wish for your future, you will all blessed

Klaas Bruins sprak in zijn afscheidstoespraak over de lange weg die ze al zijn 
gegaan, met veel struikelblokken. De moed die het vergt om land, familie en 
cultuur te verlaten. Hij schetste ook de lange weg die voor hen ligt: van verblijfs-
vergunning tot hopelijk uiteindelijk het vinden van een plek om in dit land te 
wonen en te werken. Ongetwijfeld zullen ze daarbij mensen op hun pad vinden 
(supporters) die hen zullen steunen. Hij eindigde met een applaus voor zijn gas-
ten en wenste hen veel sterkte, geduld en veerkracht om het vol te houden. Hier 
sluit ik me graag bij aan.

Edwine Muller-Buschman

Gesprekskring 
Advent

Ds. Marja Flipse zal op don-
derdagmiddag 1, 8, 15 en 22 
december vanaf 14 tot on-

geveer 16 uur kringgesprekken hou-
den in de Bergkerk waarin ze dieper 
in wil gaan op het Advent-gebeuren. 
Indien u hieraan mee wilt doen kunt 
u zich bij haar aanmelden: telefo-
nisch op 06  48 65 02 17, of per e-mail  
revmarja@icloud.com.

Ineke Rog

Concerten 
december 
Warner Fokkens

Op zondag 4 december geeft onze 
organist Warner Fokkens  aansluitend 
op de kerkdienst weer een koffiecon-
cert dat start om 11.30 uur. Deze keer is 
het repertoire gekozen met een knip-
oog naar de heilige St. Nikolaas.

Op zondagmiddag 18 december 
kunt u genieten van een kerstmatinee 
concert. Deze keer met een iets andere 
opzet. Warner heeft  het koor Rejoice 
uit Wassenaar  onder leiding van Aad 
de Winter uitgenodigd . Tijdens dit 
concert kunt u naast de koorzang ge-
nieten van improvisaties over bekende 
kerstliederen, maar er is ook veel sa-
menzang. Noteert u deze datum vast 
in uw agenda. Toegangsprijs 5 euro.

Uitnodiging Kerstdiner

Op 19 december is er een heerlijk Kerstdiner in de benedenzaal van de 
Bergkerk. We ontmoeten en spreken elkaar in een extra warm versierde 
zaal. Om 17 uur bent u van harte welkom. Er is een drankje en er zijn 

wat hapjes. De maaltijd begint om 17.30 uur. Eventuele dieetwensen kunt u aan 
ons doorgeven. U kunt zich opgeven via telefoon 070 368 87 31 of 06 24 21 71 15 
of via mail gerdievanderkolk@gmailcom. Wij verheugen ons op uw komst. Met 
vriendelijke groet namens het Diner team.

Gerdie van der Kolk Bongers

Ringleiding 
Bergkerk

De Bergkerk beschikt al sinds 
jaar en dag over een ringlei-
ding waarmee gebruikers van 

een gehoorapparaat de dienst kunnen 
volgen zonder storende achtergrond-
geluiden. De ringleiding is in twee 
vlakken verdeeld aangelegd. Onze 
stoelen zetten we zoveel mogelijk neer 
zodat ze binnen een van de twee vlak-
ken vallen waar de ringleiding werkt. 
In de gangpaden geeft de ringleiding 
geen signaal.

Als slechthorende met hoortoe-
stel of cochleair implantaat kunt u 
gebruikmaken van de ringleiding 
door het hoortoestel op de zogeheten 
T-stand of MT-stand te zetten: T staat 
voor ‘telecoil’ en doelt op de spoel in 
een hoortoestel die het inductieve sig-
naal van de ringleiding oppikt.

De T-stand activeert de luister-
spoel in het hoortoestel. In het ver-
leden hadden bijna alle achter-het-
oor hoortoestellen een T-stand. De 
kleinere toestellen van tegenwoordig 
hebben er niet altijd plaats voor. In 
plaats daarvan wordt de luisterspoel 
ook wel ingebouwd in een zogenaam-
de streamer. Dit is een apparaatje dat 
fungeert als afstandsbediening en dat 
tegelijkertijd in staat is om geluiden 
van bijvoorbeeld de smartphone of 
huistelefoon draadloos naar het hoor-
toestel te sturen. Als een hoortoestel 
over een T-stand beschikt, moet de au-
dicien deze veelal wel (softwarematig) 
activeren.  

Herman Hartman
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Herman Hartman
Druk: Drukkerij Van de Sande

Erediensten december 2022
Datum Bergkerk 10 uur Bijzonderheden 

04 december Dr. Piet Schelling,
Monster

2e Advent

11 december Ds. Marja Flipse 3e Advent, Gaudete

17 december Advents-/kerstviering voor
alle gemeenteleden

Zaterdag 14.00 – 16.00 uur
m.m.v. cantorij

18 december Ds. Casper van Dongen 4e Advent, Rorate coeli/Heilig Avondmaal

24 december Kerstavondviering voor jong en oud 
samen met Maranathakerk

Lichtjeskribbentocht rond Maranathakerk  
Zaterdag 18.00 – 20.00 uur

25 december Dr. Paul Sanders 1e Kerstdag, m.m.v. cantorij
(zondag)

31 december GEEN DIENST Oudjaar (zaterdag)

01 januari 
2023

Ds. Olivier Elseman Nieuwjaar (zondag) 
Nieuwjaarswensen

De kerkdiensten in de Bergkerk kunt u 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: tiny.cc/DenHaag-West.

Leesrooster december 2022
  Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
04 december Oecumenisch Jesaja 11: 1-10 Romeinen 15: 4-13 Matteüs 3: 1-12
 Alternatief Ruth 4: 13-17  Matteüs 13: 54-56
11 december Oecumenisch Jesaja 35: 1-10 Jakobus 5: 7-10 Matteüs 11: 2-11
 Alternatief Jozua 6: 22-25 Jakobus 2: 14-26 Matteüs 12: 46-50
18 december Oecumenisch Jesaja 7: 10-17 Romeinen 1: 1-7 Matteüs 1: 18-25
 Alternatief Genesis 28: (1) 24-30  Matteüs 1: 1-17
25 december Oecumenisch Jesaja 52: 7-10 Hebreeën 1: 1-12 Johannes 1: 1-14
 Alternatief Ezechiël 37: 15-28  Matteüs 1: 18-27

Rond de diensten
Zaterdag 17 december - Advent-Kerstviering
Zingend op weg naar Kerst, de Advent-Kerstviering voor alle gemeenteleden op 
zaterdag 17 december van 14 tot 16 uur in de Bergkerk.

In verband met het klaarmaken van de tafels en de catering vragen wij u om 
zich op te geven.

Daarvoor liggen er inschrijflijsten klaar in de hal van de kerk; ook kan het 
telefonisch of per mail bij Ineke Ammeraal.

Tel. 06 44 24 60 45 of ineke.ammeraal@gmail.com
Aaltje Visser

Kerstfeest 2022
Elke dag worden er verspreid over de wereld veel kinderen geboren. Voor de 
meeste ouders is het iets om blij van te worden: er begint een nieuwe leven waar-
van je hoopt dat het goed zal zijn. Anderen wensen jou en je kindje veel geluk.

Helaas pakt het voor mensen soms anders uit dan je zou hopen. Het leven 
blijkt minder plezierige kanten te hebben. Voor sommigen zijn de nare kanten 
zelfs zo sterk aanwezig, dat het leven zwaar wordt. Dat geldt voor slachtoffers van 
oorlog en onderdrukking, maar ook voor mensen dichtbij.

Met Kerst staan we stil bij een geboorte van meer dan tweeduizend jaar gele-
den. Het heeft iets vreemds dat we daar nog steeds aandacht aan besteden. Maar 
als wat over dat kind gezegd wordt waar is, gaat het om iets van grote betekenis, 
voor mensen van alle tijden. Dan begint bij dat kind iets nieuws. Dan laat de 
God die ons het leven gaf ons niet over aan ons lot.

De verhalen over Jezus zijn er duidelijk over: God zij dank kan het toch iets 
worden met ons en met deze wereld. Onze verlangen is niet tevergeefs. Ons leven 
is niet nutteloos. En ons verdriet heeft niet het laatste woord.

Het spreekt niet voor zich, maar laten we hopen dat het waar is. Alle reden 
om met Kerst stil te staan bij die bijzondere boodschap en om met elkaar vrolij-
ke kerstliederen te zingen: Eer aan God in de hemel, en vrede op aarde voor de 
mensen die Hij liefheeft!

Dr. Paul Sanders, voorganger 1e Kerstdag

Wij gedenken
Maria Helena Nijenhuis-Hoek

Op dinsdag 11 oktober overleed Maria Helena Nijenhuis-Hoek. Zij werd 88 
jaar. Haar leven lang  woonde zij in Den Haag. Hier werd zij in 1934 geboren in 
het gezin van de gereformeerde predikant Hoek van de Westduinkerk. In 1963  
trouwde  zij met Henk Nijenhuis, eveneens uit Den Haag, waar hij een huisart-
senpraktijk opbouwde. Riet Nijenhuis was zorgzaam voor de mensen die zij op 
haar levenspad ontmoette, vol aandacht en belangstelling voor de mensen om 
haar heen. Dat maakte ze zichtbaar in haar werk in de jeugdzorg in de Schil-
derswijk in de jaren vijftig, en als echtgenoot en (groot)moeder voor haar zoon 
en dochter en later haar kleindochter. Ze leefde intens met hen mee en was in 
vreugde en verdriet betrokken bij hun bestaan. Haar positieve kijk op het leven 
straalde zij actief naar hen uit. Zij wist zich in dit leven gedragen en geborgen in 
God. Dat gaf haar telkens weer moed en kracht om het leven te leven en ervan 
te genieten. Ook na het overlijden van haar man , negen jaar geleden, hervond zij 
samen met wie haar omringden de vreugde van het leven. Zij was daar dankbaar 
voor. De laatste periode kon zij steeds minder. Maar ze vond het moeilijk om wie 
haar lief waren en voor haar zorgden, los te laten. Op 11 oktober overleed zij. Op 
15 oktober namen we afscheid in een dienst in de Bergkerk en werd zij daarna 
begraven op Oud Eik en Duinen.

Olivier Elseman

Leen Slegers
Op 12 oktober overleed Leen Slegers op 85-jarige leeftijd in Frankfurt am Main, 
de plek waar hij lang woonde en werkte. Geboren in Halfweg emigreerde hij 
op zijn zeventiende in 1954 met zijn ouders, broers en zus naar de USA. Daar 
studeerde hij natuur- en scheikunde aan de universiteit van Berkeley. De stu-
die voltooide hij met een dissertatie.  Om te gaan werken bij Siemens  vertrok 
hij met zijn gezin naar Frankfurt. Aan het begin van deze eeuw  keerde hij te-
rug naar Nederland, naar Den Haag. Een hechte vriendschap verbond hem 
met jeugdvriendin Els Koetsier. Hij woonde in onze wijk. Hij was een actief ge-
meentelid, zat in de gesprekskring de ‘Middengeneratie’ en was ook een aantal 
jaren als ouderling actief.  Leen was een vriendelijk en hartelijk mens met een 
oprechte belangstelling voor de ander. Hij genoot van contact met mensen en 
van een goed gesprek. Leen Slegers was ook een hulpvaardig mens. Zijn techni-
sche vaardigheden, opgedaan op de ambachtsschool in zijn jeugd, zette hij met 
plezier in om bij mensen klusjes te verrichten. Hij was altijd bereid te helpen. 
De banden met de familie in Amerika en de kinderen in Duitsland en Zwitser-
land waren hecht. Hij had plannen om dichter bij hen te gaan wonen. Maar een 
aantal maanden geleden werd hij ziek, ernstig ziek. De kinderen haalden hem 
naar Frankfurt, waar hij behandeld werd in het ziekenhuis en later opgenomen 
werd in een verpleeghuis. Daar is hij op 12 oktober overleden. Bij zijn crematie 
in Frankfurt werd psalm 130 gelezen, waarin de dichter zingt over een mens die 
ook in de diepte van het donker in vertrouwen op God de hoop niet opgeeft. Op 
18 november werd zijn urn bijgezet in het familiegraf.

Olivier Elseman

Ontmoetingskerk maakt plaats  
voor nieuwbouw
Naar aanleiding van het artikel 
in een vorige Bergkerkkrant 
nam de projectontwikkelaar 
Croon contact op met de redac-
tie. Jean Quist sprak met hem 
over de laatste ontwikkelin-
gen. Voor alle lezers, maar met 
name voor de oud-Ontmoe-
tingskerk-gangers binnen onze 
gemeente, is er nu duidelijkheid 
over wat er met de Ontmoetings-
kerk gaat gebeuren.

De kogel is door de kerk: in no-
vember of uiterlijk december 
begint de afbraak van de Ont-

moetingskerk in Loosduinen. In 2023 
begint dan de bouw van het woning-
project LOOS. Alle juridische hob-
bels die tot nog toe de realisatie van het 
plan tegenhielden zijn geslecht, zegt 
Thijs Croon namens de Amsterdam-
se projectontwikkelaar Lingotto die 
LOOS bedacht. De nieuwbouw naar 
een ontwerp van AAArchitecten uit 
Den Haag voorziet in 78 woningen. 
Een impressie ervan staat op https://
lingotto.nl/projecten/loos-den-haag/.

Wereldkerstmuziek 
in BethelMuziekMatinee  
Zondag 18 december, aanvang 15 uur 'Bethel '

Het wordt de derde keer dat het Wereldkoor Voces del Mundo in ons 
programma zit. Corona gooide twee maal roet in het eten.

Maar ditmaal zijn de voortekenen gunstig. Dit Haags Wereldkoor 
van 25 leden onder leiding van Jorina van Bergen zingt wereldmuziek, traditione-
le liedjes uit de hele wereld, soms met en soms zonder begeleiding van instrumen-
ten. Met kerstliederen uit allerlei culturen brengen ze je alvast in kerststemming. 
Vooraf is er koffie of thee en na afloop een drankje. Voor de onkosten wordt bij 
de uitgang een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Klaas Bruins

Lang leek het of er op de plek van 
de Ontmoetingskerk aan de Aaltje 
Noordewierstraat niets zou gebeuren. 
“We hebben heel lang moeten wach-
ten op de onherroepelijke vergun-
ning,” legt Croon uit. Die is volgens 
hem eerder dit jaar afgegeven. “We 
kunnen dus gaan bouwen.”

In de afgelopen jaren nam een aan-
tal bezwaarmakers alle mogelijkhe-
den te baat om tegen de voorgenomen 
sloop en nieuwbouw te protesteren, 
zegt Croon. Daarbij moest de project-
ontwikkelaar bijna een jaar wachten 
op behandeling bij de rechtbank van-
wege een ‘juridische file’. Met de voor-
malige bezwaarmakers is inmiddels 
een goed contact opgebouwd, vindt 
Croon. Het goede contact wordt in 
een overeenkomst vervat die alle par-
tijen gaan ondertekenen. De over-
eenkomst regelt onder meer groene 

erfafscheiding en het beschermen van 
privacy.

De projectontwikkelaar heeft onder-
tussen ook een overeenkomst met een 
aannemer die het plan gaat realiseren. 
Start bouw is voorzien in mei 2023 en 
oplevering eind 2024. Woningbeleg-
ger Vesteda koopt het woongebouw 
en gaat de 78 woningen verhuren in de 
zogenaamde ‘middensegment’ huur. 
Er zijn 23 woningen met twee kamers 
en 55 woningen met drie kamers. De 
woningen variëren in grootte van circa 
vijftig tot tachtig vierkante meter. Het 
merendeel van de woningen is rond 
de 65 vierkante meter groot met twee 
slaapkamers.

Jean Quist

Beeld: Lingotto
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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

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

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

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

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

Adres: Escamplaan 61F (Escampade)  

Agenda december 2022
Do 1 14 u Kringgesprek Advent, Bergkerk
Zo 4 11.15 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Do8 14 u Kringgesprek Advent, Bergkerk
Za 10 17 u KidsTime-middag, Bethel
Do 15 14 u Kringgesprek Advent, Bergkerk
Za 17 14 u Advent/kerstviering met High Tea, Bergkerk
Zo 18 15 u Matineeconcert met koor Rejoice en 
   Warner Fokkens, Bergkerk
Zo 18 15 u BethelMuziekMatinee, Wereldkerstmuziek
Ma 19 17 u Kerstdinertje, Bergkerk
Do 22 14 u Kringgesprek Advent, Bergkerk
Za 24 18.30 u Kerstavond, Maranathakerk

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 en elke 2e en 4e 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
Ambulant predikant 
Ds. Marjan Zebregs
marjan.zebregs@xs4all.nl
Tel. 06 28 10 33 71
 

Tijdelijke predikant 
Ds. Marja Flipse
revmarja@icloud.com
Tel. 06 48 65 02 17

Pastoraat
Aaltje Visser
Tel. (070) 323 32 20

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
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Heilige Familiekerk honderd jaar

De RK parochie rond de Hei-
lige Familiekerk aan het 
Kamperfoelieplein herdacht 

op zondag 6 november met een fees-
telijke eucharistieviering dat de Hei-
lige Familiekerk honderd jaar geleden 
officieel in gebruik werd genomen als 
geestelijk thuis voor de parochie. Deze 
kerk was destijds hard nodig voor het 
groeiende aantal Rooms-Katholieken 
in het nieuwe Haagse Valkenbos-
kwartier.  

Onder de bezielende leiding van 
bouwpastoor Jan Annegarn werd de 
kerk in de jaren 1921-1922 gebouwd. 
Architect Jan Stuyt kreeg de opdracht 
om een neo-romaanse kerk te bouwen. 
Het werd een robuuste kruiskerk, die 
in de vrije ruimte van het plein haar 
vaste geloof en vertrouwen zichtbaar 
en tastbaar maakte. De voorkant met 
twee identieke torens werd bekroond 
met een fronton, waarop in moza-
iek de Heilige Familie was afgebeeld. 
Boven de deur bevindt zich een mo-
zaïek  met twee herten drinkend uit 
stromend water met de latijnse tekst: 
si cervus ad fontes. De beginwoorden 
van psalm 42: “zoals een hert (reik-
halst) naar levend water”. 

De kerk werd op 30 augustus 1922 

in gebruik genomen door de parochie 
met een pontificale hoogmis, die op-
gedragen werd door de bisschop van 
Haarlem. Nu valt de Heilige Familie-
kerk onder het bisdom Rotterdam en 
werd de feestelijke eucharistieviering 
in een volle kerk opgedragen door de 
bisschop van Rotterdam, mgr. J. van 
den Ende.

Was in de jaren twintig van de 
vorige eeuw nog weinig sprake van 
oecumene en leefden protestanten 
en Rooms-Katholieken vooral langs 
elkaar heen, tegenwoordig is dat ge-

lukkig anders. We leggen niet meer 
de nadruk op waar we van elkaar 
verschillen, maar wat ons verbindt 
en verenigt. En dat is bepaald niet 
weinig. We weten ons met elkaar ver-
bonden in ons geloof in de ene Heer, 
in onze hoop op het Koninkrijk en de 
Gerechtigheid en in onze liefde voor 
God en de naaste. We werken al vele 
jaren hartelijk samen in oecumenisch 
verband, vieren samen de vredesweek 
en de internationale gebedsweek, en 
sinds een aantal jaren ook de aswoens-
dag als begin van de veertigdagentijd 
voor Pasen.

In de overweging bracht de bis-
schop naar voren dat de kerk het huis 
van de Heer is, waar God te midden 
van de mensen woont en dat dit huis 
voor God een thuis wordt als men-
sen in dat huis samenkomen om uit 
de bron van levend water te drinken 
met het oog op het leven en toekomst 
van leven onder de mensen. De eucha-
ristieviering maakte zichtbaar dat de 
kerk een thuis is waar God en mens 
samen komen en samen wonen. Het 
was een bemoedigende viering voor de 
parochie rond de honderdjarige Heili-
ge Familiekerk.

Olivier Elseman

Een korte impressie van de laat-
ste twee KidsTime-middagen

Herfst en Halloween

Het was weer erg gezellig tij-
dens de KidsTime-middag 
in Buurt-en-kerkhuis Beth-

el. De KidsTime-middag van 19 okto-
ber stond in het teken van Herfst en 
Halloween. Door de kinderen werden 
verschillende versieringen, maskers 
en lampionnen gemaakt. Samen eten 
aan één grote tafel was ook leuk. Op 
het menu stonden broodjes worst, 

KidsTime middagen
komkommer, tomaat en als toetje kon 
je kiezen uit verschillende soorten vla 
met slagroom.

Jezelf in mini
We konden weer terecht in de eigen 
jeugdruimte. Tijdens de Kids Time-
middag op 5 november maakten de 
kinderen een miniversie van zichzelf. 
Nadat Marinus van iedereen een por-
tretfoto had gemaakt, printte Roanne 
deze uit zodat de kinderen hun eigen 
hoofd op een kale papieren pop kon-
den plakken. Met lapjes en stiften kon 

iedereen zichzelf ‘aankleden’, zoals je 
echt bent of zoals je het mooi vindt. 
Het werden hele mooie en leuke pop-
petjes. Na het knutselen aten we bene-
den in de huiskamer pannenkoeken 
(en ook altijd komkommer, tomaat en 
nu ook worteltjes) en een fruitsalade 
met slagroom toe.

Nelleke van Kooij


