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Daar gaan ze: 45 jonge gemeenteleden van zeven tot en met vijftien jaar 
stappen op 9 juli in de bus om samen een week op zomerkamp te gaan. 
Een vrachtwagentje volgt met tenten en keukenmateriaal. Bij vertrek 

worden ze uitbundig uitgezwaaid door ouders, broers en zussen. De kamplei-
ding, bestaande uit twaalf vrijwilligers, is er ook helemaal klaar voor. Vooraf-
gaand aan deze uittocht kwamen ze sinds januari elke maand bij elkaar om een 
programma samen te stellen, dat naast uitdagend en creatief vooral heel leuk 
moest worden.

Elk jaar weer is het zoeken naar een geschikt thema, met verhalen en op-
drachten die hierbij passen, een bezigheid vol humor en voorpret. Al brainstor-
mend worden ideeën gewogen en uitgewerkt in een plan van aanpak. Steunend 
op de ervaringen uit vorige jaren blijkt het steeds weer een schot in de roos en 
geniet zowel oud als jong van alle geplande activiteiten. 

Het zomerkamp-leidingteam.

Om niet elk jaar naar dezelfde streek te hoeven gaan, heeft de voorbereidings-
groep al vijf geschikte terreinen gespot, die beantwoorden aan de gestelde crite-
ria. Het moet een groot terrein zijn, midden in een bosachtige omgeving, met 
een blokhut en genoeg ruimte voor de tenten die bedoeld zijn om na een dag vol 
activiteiten in de buitenlucht heerlijk in slaap te vallen en energie op te doen voor 
een nieuwe dag vol kleine en grote verrassingen. Er is dus een ruime keuzemoge-
lijkheid om per jaar van locatie te wisselen. 

Dit jaar is gekozen voor Luyksgestel in 
Noord-Brabant. Bij aankomst wordt iedereen in-
geschakeld om het kamp op te zetten. Door sa-
men te werken bij het plaatsen van de tenten en 
elkaar te helpen waar het nodig is, vindt team-
building plaats. Een woord dat niet in de vocabu-
laire van de kinderen voorkomt (gelukkig maar). 
Er ontstaat gelijk een sfeer van verbondenheid 
tussen de kinderen. Niet iedereen is immers even 
handig en leren van elkaar komt bij het uitvoeren 
van de themagerichte opdrachten in deze kamp-
week goed van pas. 

Nieuwsgierig geworden naar het thema van 
dit jaar, vraag ik Nelleke van Kooij welk on-
derwerp dit jaar wordt uitgewerkt. Op alle (in-
terview)vragen kreeg ik uitgebreid antwoord, 
behalve… op deze vraag. Dit is en blijft elk jaar 

weer het best bewaarde geheim. Nelleke wil nog wel even kwijt dat ze naar aan-
leiding van het samen uitvoeren van de themagerichte opdrachten vriendschap-
pen heeft zien ontstaan die langdurig stand houden. 

Naast alle dagactiviteiten is er nog een favoriet programmaonderdeel, name-
lijk nachtspelletjes, lekker spannend en heel bijzonder. Bij een kampvuur luis-
teren naar verhalen en elke zondagmiddag wordt een bijbelverhaal verteld, dat 
past binnen het thema. Met een schat aan ǹieuwe’ ervaringen weer naar huis, 
wie gunt het z’n kind niet. Mocht de financiële bijdrage een belemmering vor-
men, bespreek het met Nelleke en zal met de kampleiding naar een oplossing 
worden gezocht. Een week, samen op avontuur, hoe gaaf zal dat zijn!

Edwine Muller

Hoe gaaf is dat?

Mooie ontmoeting met Jos en Guusje
Op zondag 22 mei was de fami-
lie Vermeulen/Brons in de kerk. 
Jos en Guusje waren er. En ook 
David en Wouter. Na de dienst 
werden zij toegesproken en wer-
den hen geschenken overhan-
digd. Aansluitend was er volop 
gelegenheid hen te begroeten en 
te ontmoeten.

Natuurlijk gingen de gedach-
ten ook terug. Op 9 maart 
waren we samen in de kerk 

voor het afscheid van Leonore. Le-
onore werkte bijna 25 jaar als koster/
beheerder in de Bergkerk. Jos stond 
haar de laatste jaren bij in haar werk. 
Daar hebben ze samen heel veel vreug-
de aan beleefd. Guusje verving Le-
onore in de maanden van haar ziek-
zijn, met de ervaring en wijsheid van 
Leonore als steun in de rug. Door de 

appelboompje, omdat we blij zijn met 
de vruchten van zijn inzet. En we ho-
pen dat dit boompje een nieuwe lente 
mag inluiden. Voor Guusje een spel, 
waarbij je samen op reis gaat, zoals zij 
met onze gemeente op pad gegaan is. 
En ook omdat we haar en het hele ge-
zin Vermeulen/Brons alle goeds toe-
wensen op hun verdere levensreis. Na 
afloop was er, in de geest van Leono-
re, iets extra’s bij de koffie. En namen 
mensen de tijd om Jos en Guusje en fa-
milie te spreken en te bedanken voor 
zoveel goeds.

ds. Martine Nijveld

omstandigheden was het er nog niet 
van gekomen hen – in het midden 
van de gemeente – voor dit alles te 
bedanken. De geschenken, die we 
hen aanboden, symboliseren wat zij 
voor ons betekend hebben en wat we 
hen toewensen. Voor Jos was er een 

Uit de kerkenraad

De kerkenraad is 7 juni bijeengeweest. Wij bespraken ondermeer een 
paar aanvullende vragen van de commissie Toekomst Bergkerk. Deze 
commissie is begin van dit jaar ingesteld, omdat we na willen denken 

over de toekomst van onze kerk. De vragen gaan voornamelijk over onze visie op 
het gebruik van de kerk. Is het bijvoorbeeld verantwoord om te investeren in het 
doelmatig gebruik van de kerkzaal, predikantenkamer en hal. Wij kwamen tot 
de conclusie dat er geïnvesteerd moet worden om de gemeente bij elkaar te hou-
den en onze toekomst zeker te stellen. Bij goede investeringen nu, kunnen wij de 
kosten later laag houden. Wij zien een toekomst met een gastvrije gemeente en 
gemeenteleden die elkaar kennen en omzien naar elkaar.

Wij zijn blij met de toezegging van Herman Hartman dat hij de taak van ou-
derling/kerkrentmeester op zich heeft genomen gedurende zijn ambtstermijn. 
Hij zal de bindende factor zijn tussen de kerkenraad en de kerkrentmeesters.

Na afloop van de kerkdienst op 22 mei hebben wij als gemeente afscheid geno-
men van Jos, Guusje en andere kinderen Vermeulen/Brons. Na een dankwoord 
van ds. Martine Nijveld voor alle inzet van het gezin voor de Bergkerk hebben 
wij namens de kerkenraad het bordspel ‘Ticket to ride Europe’ aan Guusje over-
handigd en aan Jos een appelboompje voor in de tuin bij de molen. Zo kunnen 
ze, als ze een appeltje eten, nog eens terugdenken aan hun, hopelijk, mooie tijd 
bij onze gemeente.

Eind mei is een advertentie geplaatst, waarin wij een koster voor twaalf uur 
vragen. Wij hopen dat er spoedig een geschikte kandidaat zich bij ons aan zal 
melden.

In de komende zomertijd, op 14 augustus, na de kerkdienst, heeft de kerken-
raad nog een verrassing in petto. We hebben u als gemeentelid hard bij nodig om 
er een succes van te maken. Wij gaan nu nog niets verklappen, maar het gaat vast 
en zeker heel gezellig worden. Nadere berichten volgen nog.

Ineke Rog-Ammeraal (Scriba)Vurige vlammen

Zondag 5 juni vierden we Pink-
steren in de Bergkerk. Het 
liturgisch centrum was extra 

feestelijk met vurige vlammen die op 
vogels leken (en zo de geest van het 
Pinksterfeest verbeeldden). Aan de 
kerkgangers was gevraagd een bloem 
mee te nemen in een pinksterkleur. Na 
afloop zijn van die bloemen (met hulp 
van de kinderen!) kleine boeketjes ge-
maakt om een ander mee te verrassen.

ds. Martine Nijveld

Eindelijk dan toch 
aan de slag in 
Colombia

Op Paasmorgen was de uit-
zenddienst vanuit de Grote 
Kerk in Den Haag.

Vanuit de Lukaskerk maar ook 
door andere kerken is er meegeleefd 
in de onzekere tijden of de uitzending 
echt door kon gaan. Daarom is het 
mooi dat ik de zegen meekreeg vanuit 
een gemeenschap waar ik me mee ver-
bonden voel.

Op zondag 15 mei ben ik aange-
komen op het universiteitsterrein in 
Cali. Weer is iedereen hartelijk en 
voel ik me zeer welkom. Meteen kan 
ik meedraaien met de colleges. Met de 
verkiezingen in aantocht worden het 
spannende tijden. In mijn blogs van 
Kerk in Actie lezen jullie hier meer 
over. Voor nu bedankt voor jullie on-
dersteuning. Mede dankzij die onder-
steuning kon de universiteit haar onli-
ne onderwijs verbeteren.

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

Oorlog en Vrede
In mei bezochten wij in Berlijn het Käthe Kollwitz Museum. Käthe 
Kollwitz leefde in Duitsland van 1867 tot  april 1945 en was gra-
fisch  kunstenares en beeldhouwster. Haar indrukwekkende werk 
zit vol met betrokkenheid op de sociale noden en - door de dood 
van één van haar twee zonen in de Eerste Wereldoorlog - op de 
ellende van oorlog. Haar kunst was een verzet tegen de milita-
risering van de samenleving. Onder Hitler werd haar kunst dan 
ook verboden.

Bij Jesaja lezen we dat zwaarden zullen worden omgesmeed tot 
ploegscharen. Van al haar beelden werden in de Nazitijd wapens 
gemaakt. Gelukkig bleven de mallen bewaard en konden de 
beelden na de oorlog opnieuw worden gegoten.

Oorlog: we hebben er in Europa opnieuw mee te maken. Wat 
een vernietigingen en beschadigingen van mensenlevens, ste-
den, dorpen, infrastructuur. Ik vind het ongelooflijk, dat mensen 
elkaar dit kunnen aandoen.

Ik kan het niet rijmen met mijn besef van de waardigheid van 
elk mens als beeld van God, ondanks menselijk tekort en gebro-
kenheid; een besef dat door mijn diaconale werk steeds sterker 
is geworden.

Ik denk ook aan Jezus, die leefde in een ongelooflijk geweld-
dadige tijd. Hij sloot zich niet aan bij bewegingen van verzet (met 
geweld). Daarom werd hij niet de bevrijder op een manier waar-
op  mensen dat van hem gehoopt hadden. En hij verzette zich 
niet toen hij overgeleverd werd.

Volgens de dominicaan Timothy Radcliffe (Leven in volheid) 
betekende in de eerste eeuwen een bekering tot het Christen-
dom dat je alle geweld verwierp. Hij pleit ervoor om in het Chris-
tendom de radicale geweldloosheid van Jezus weer meer te om-
armen. De vrede die hij deelde was geweldloos.

Aan ons is het om die vrede te leren. Maar wat is die vrede? Is 
dat harmonie, geen spanningen, geen enkel conflict? Jezus vrede 
riep ook spanningen en conflict op.

De profetische vrede van het lam en de wolf die samen weiden 
lijkt een utopie.

Jeremia en rabbijnen leren ons wegen van vrede te gaan, 
zonder te weten waar we uitkomen. De filosoof Bart Brandsma 
schrijft in zijn boek Polarisatie dat vrede een lange rij van con-
flicten is waar we goed mee om zijn gegaan. Vrede leren is leren 
geweldloos te communiceren bij conflicten.

“De eerste stap in onze training in geweldloosheid is leren 
mensen echt te zien. Als we ze niet langer zien als objecten, maar 
als subjecten die ook ons zien, wordt het haast onmogelijk om 
hen nog pijn te doen.” (Radcliffe, pag. 185.)

Klaas Bruins

Zondag is een speciale dag
Het is de dag waarop de kerk-

klokken ons uitnodigen om 
elkaar als gemeente te ont-

moeten, en te reflecteren op wat er 
echt toe doet. Alledaagse bezigheden 
en zorgen worden voor even gepar-
keerd, gemakkelijke kleding blijft in 
de kast en de keuze valt op een meer 
‘zondagse’ outfit.

Op zondag 24 april werd een preek 
gehouden door ds. Jan Eerbeek. Ge-
bonden aan huis, besloot ik de viering 
online bij te wonen. De gekozen liede-
ren, beurtelings door gemeente en so-
liste ten gehore gebracht, ondersteund 
door orgelspel van Warner Fokkens, 
verminderen het gevoel van niet lijfe-
lijk  verbonden zijn met de gemeente. 
De preek ging over Thomas, die in te-
genstelling tot de andere discipelen, 
niet onvoorwaardelijk geloofde in de 
opstanding van Jezus. Thomas stond 
dus alleen, zijn toekomstdroom was 
uiteengespat. Hij was diep teleurge-
steld na de kruisdood van Jezus. Jezus 

veroordeelde hem niet, maar nodigde 
hem uit om zijn wonden te voelen. 
Dat was het moment, dat Thomas het 
werkelijk was gaan geloven en de een-
heid, saamhorigheid en trouw binnen 
de groep discipelen weer werd her-
steld.

Op 22 mei werd het thema ‘genieten 
van genoeg’ in kleine gespreksgroepjes 
verder uitgediept. De voorbereiding 
was in handen van ds. Martine Nijveld 
en leden van de werkgroep Groene 
Kerk. Aan de hand van themakaartjes 
bogen we ons over de concrete maatre-
gelen, die we zelf al hebben genomen 
om te vergroenen en te verduurzamen. 
Zoals verwacht, liepen de inspannin-
gen nogal uiteen. Help, aan goede 
wil ontbreekt het niet, maar slechts 
één uit ons groepje heeft een volledig 
biologische moestuin. Chapeau! Mis-
schien kunnen we van haar proeftuin 
iets opsteken en zullen de zakjes zaad, 
die ze aan het einde van de dienst zal 
uitdelen aan onze gemeenteleden zor-

gen voor een explosie van bloemen 
rondom boomspiegels in onze buurt. 
Zelf zit ik, zoals veel anderen, nog in 
een klimaat spagaat, in ieder geval wat 
mijn tuin betreft, waar ik overigens 
fijntjes op werd gewezen. Planten ha-
len bij een biologische tuinderij met de 
auto?! Het eerste is een goed plan, met 
de auto wat minder. Als ik steeds meer 
bijen, hommels, vlinders en insecten 
in mijn tuin zie, ben ik een blij mens 
en zet ik voorzichtig een volgende stap 
naar nog meer vergroening van de 
tuin en verduurzaming van het huis.

De korte samenvattingen van boven-
staande diensten doen de diensten 
geen recht als het gaat om uitgebreide 
verslaggeving, maar geven een indruk 
van de inhoudelijke keuzes die elke 
week weer door de voorgangers moe-
ten worden gemaakt. Deze invulling 
zorgt ervoor dat verhalen, ook de eeu-
wenoude verhalen, hun actualiteit be-
houden en het geloof levend houden.

Edwine Muller-Buschman

Toch niet…
“Toch niet…” vroegen de mensen die 
ons van ons thuis hadden uitgeno-
digd om op 1 mei mee te gaan naar de 
Oud-Katholieke kerk in de Juffrouw 
Idastraat. Die vierde die dag het drie-
honderdjarige bestaan. Zonder ons, 
want net als de dagen ervoor trokken 
we nogal de aandacht met een ruime 
voorraad papieren zak-
doekjes. Vanwege snotte-
ren, maar een zelftest leer-
de dat het daar voorlopig 
bij bleef. Al deden we er 
misschien verstandiger aan 
om de viering veilig thuis te 
volgen via een livestream, 
hoorden we. Want ja, nog-
al wat oudere mensen wer-
den verwacht en je weet het 
toch maar niet.

En zo verviel het plan om 
na de speciale viering te horen wat het 
kerkgebouw aan de Juffrouw Idastraat 
zo bijzonder maakt. Aan de buiten-
kant ziet het eruit als een achttiende 
eeuws pand dat voor een onduidelijke 
functie is opgetrokken. Het kenmerk 
van een schuilkerk waar katholieken 
aanvankelijk onopvallend en uit ieders 
zicht hun geloof konden belijden. Wet 
en regel verboden dat, maar het werd 
gedoogd. Het Haagse stadsbestuur 
stond het sinds de zeventiende eeuw 
toe en legde in ruil daarvoor een hef-
fing op. Het laat onverlet dat katholie-

ken nog steeds als uitermate dubieus 
werden beschouwd, hoorden we eer-
der van een rondleider. “Derderangs 
burgers.”

Den Haag telde in de achttiende 
eeuw meer katholieke schuilkerken. 
Het verschil met die aan de Juffrouw 

Idastraat: daar was al een pastoor en 
daarom kon daar op een binnenter-
rein een reguliere kerk worden ge-
bouwd. Buiten ieders zicht kwam 
daar in 1722 een gebouw naar barok-
ke snit. “Wat ze aan de buitenkant 
niet konden laten zien, werd binnen 
ruimschoots gecompenseerd,” vertel-
de een rondleider er eerder over. Een 
jaar na de oplevering ontstond er een 
theologisch meningsverschil dat uit-
eindelijk leidde tot de scheiding tus-
sen de Rooms- en Oud-Katholieken. 
Een schilderij in de koffiekamer van 

de kerk illustreert als een beeldver-
haal in welke situatie de kerk in de 
zeventiende en achttiende eeuw was 
terechtgekomen. De moraal: ondanks 
het verval wordt de boodschap en de 
kerk nog steeds doorgegeven. Of zoals 
een van de rondleiders het eerder zei: 
“Het mag dan een puinhoop zijn; we 

bestaan nog steeds.”

Er zijn plannen geweest 
om het kerkgebouw op de 
werelderfgoedlijst van de 
Unesco te krijgen. Tot nog 
toe moet het kerkgebouw 
het doen met een plek op 
de ranglijst van honderd 
belangrijkste Rijksmonu-
menten van Nederland. 
Later dit jaar verschijnt 
een boek over de archi-
tectonische bijzonderhe-

den van het gebouw. Al zijn dat eigen-
lijk niet meer dan bijkomstigheden, 
viel te leren van de preek tijdens de 
viering. En die kunnen nogal makke-
lijk afleiden van waar het eigenlijk om 
gaat: het verlangen van de mens naar 
waarheid. En om Gods liefde die onze 
toekomst is!

Voor wie het laatste zelf wil horen: 
www.300jaarokkdenhaag.nl vanaf 
57:00 minuten.

Jean Quist

Jeannet Bierman:  
“Vanuit de hoop present zijn”

De tweede collecte op zondag 
5 juni, Pinksteren, was be-
stemd voor Kerken in Actie 

Zending, project Jeannet Bierman. 
Jeannet heeft jarenlang als pastor ge-
werkt op de diaconale locatie Paar-
denberg in Transvaal. Het was voor 
Jeannet een lang gekoesterde wens 
om weer in Zuid-Amerika te kunnen 
werken. 

In de jaren tachtig deed zij pasto-
raal werk in onder meer Argentinië. 

Nu wordt het Colombia, lesgeven in 
praktische theologie aan de universi-
teit van Cali, waar zij ook de studen-
ten begeleidt en met hen meegaat naar 
de projecten. De studenten komen uit 
heel het land en uit alle lagen van de 
bevolking, maar ook van verschillen-
de geloofsgemeenschappen. Jeannet 
is voorlopig aangesteld voor twee jaar. 
Zij heeft in november 2021 al kennis-
gemaakt  met de universiteit, het con-
tact is zeer hartelijk. 

Op 17 april is Jeannet Bierman 
uitgezonden. Op Eerste Paasdag heeft 
zij de zegen meegekregen in de Gro-
te Kerk. De Lukaskerk is één van de 
kerken die haar uitzenden en heeft 
met Pasen altijd hun kerkdienst in de 
Grote Kerk. Jeannet wordt niet alleen 
door Den Haag uitgezonden, ook ker-
ken in Groningen en Drenthe onder-
steunen haar. Jeannet, vaya con Dios.

Margriet den Heijer
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Erediensten juli en augustus 2022
Datum Bergkerk 10 uur Bijzonderheden 

03 juli Ds. Martine Nijveld  4e zondag na Pinksteren

10 juli Dr. Paul Sanders 5e zondag na Pinksteren

17 juli Drs. Jet Weigand-Timmer, Ermelo 6e zondag na Pinksteren

24 juli Mw. Sity Smedinga, Strijensas 7e zondag na Pinksteren

31 juli Ds. Arie van den Dries, Ruurlo 8e zondag na Pinksteren

07 augustus Ds. Olivier Elseman 9e zondag na Pinksteren

14 augustus Ds. Martine Nijveld 10e zondag na Pinksteren /  
Heilig Avondmaal

21 augustus Ds. Martine Nijveld 11e zondag na Pinksteren

28 augustus Ds. Casper van Dongen 12e zondag na Pinksteren

04 september Dr. Herbert Wevers, Gorssel 13e zondag na Pinksteren

De kerkdiensten in de Bergkerk kunt u ook weer in de kerk zelf meevieren! De kerkdiensten zijn rechtstreeks 
en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl of via de app Kerkomroep. De diensten in de Bergkerk zijn 
eveneens te horen en te zien via ons eigen Youtube-kanaal. Zoek op YouTube naar Wijkgemeente Den Haag-
West en u vindt onze uitzendingen, of tik dit webadres in: www.tiny.cc/DenHaagWest.

Leesrooster juli en augustus 2022
 Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
03 juli Jesaja 66: 10-14  Galaten 6: 1-10; 14-18 Lucas 10: 1-20
10 juli Deuteronomium 30: 9-14 Kolossenzen 1: 1-14 Lucas 10: 21; 25-37
17 juli 1 Samuël 1: 1-20  Kolossenzen 1: 21-27 Lucas 10: 38-42
24 juli Genesis 18: 20-33 Kolossenzen 2: 6-15 Lucas 11: 1-13
31 juli Prediker 2: 1-11   Kolossenzen 3: 12-17 Lucas 12: 13-21
07 aug Jesaja 65: 17-25  Hebreeën 11: 1-16 Lucas 12: 32-40
14 aug Jeremia 23: 23-29 Hebreeën 11: 17-29 Lucas 12: 49-56
21 aug Jesaja 30: 15-21  Hebreeën 12: 22-29 Lucas 13: 22-30
28 aug Deuteronomium 24: 17-22 Hebreeën 13: 1-6 Lucas 14: 1; 7-14

Rond de diensten
Welkom in de kerk!
Elke zondagmorgen gaan de kerkdeuren open: van harte welkom! Na afloop is 
er koffiedrinken: ontmoeting, bijpraten, gezelligheid. Blijvend bent u ook wel-
kom bij de uitzending van onze diensten via livestream en kerkomroep. Het 
rooster van de kerkdiensten vindt u hiernaast. En hieronder leest u enkele bij-
zonderheden bij de diensten in de zomertijd.

Zondag 3 juli - Kindernevendienst
Op zondag 3 juli is er kindernevendienst. Op de andere zondagen staat een doos 
vol materialen op een tafel achterin de kerk: met verhalen, de Bijbel in stripvorm, 
kleurplaten en puzzels. Vanaf het voorjaar is er één keer in de maand kinderne-
vendienst, namelijk op de eerste zondag van de maand. We proberen ook kin-
dernevendienst aan te bieden op de feestdagen en in de adventstijd. In juni is 
er opnieuw een overleg tussen ouders, kindernevendienstleiding, jeugdwerk en 
kerkenraad: om met elkaar na te denken over de vraag hoe we verder willen gaan!

Zondag 14 augustus - ‘Aan tafel!’
Op zondag 14 augustus vieren we het avondmaal. Een maaltijd die een feestmaal 
mag zijn (het zou aardig zijn eens van elkaar te horen of en hoe wij dat beleven). 
Een maaltijd van verbondenheid met God en met elkaar. In de Bijbel wordt vaak 
samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept 
verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Samen eten 
kan je tot een ander mens maken.

Een mooi lied daarbij is lied 388 uit ons Liedboek:
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Op www.kerkliedwiki.nl (één van mijn favoriete websites) lezen we dat dit een 

“hartelijk lied bij een gastvrije tafel” is dat “vrolijk en vlot” gezongen mag worden. 
We gaan het doen!

Wist u dat de Protestantse Kerk elk jaar een jaarthema kiest? Voor komend jaar 
is dat ‘Aan Tafel’! Dat sluit mooi aan bij deze kerkdienst.

Wilt u er wat meer over lezen? Ga dan naar www.protestantsekerk.nl/thema/
startzondag/

In het stukje van de kerkenraad wordt al gezegd dat we ná de dienst op deze 
zondag nóg iets moois willen doen samen. Meer info volgt via wijkgroet/gemeen-
temail/website. U hoort er meer van!

ds. Martine Nijveld

Wij gedenken
Gertie Pikaar-Duistermaat (10 mei 1940 - 10 april 2022)

Op zaterdag 16 april was in de Bergkerk de herdenkingsdienst van Gertie Pi-
kaar: met goede herinneringen, mooie muziek en liederen, foto’s en kaarsen 
(aangestoken door de kleinkinderen). En met passende woorden uit de Bijbel: 
woorden waarin we Gertie als het ware op zagen lichten:

Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, laat wat 
u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend, en weet hoe u op iedereen moet reage-
ren (Kolossenzen 4).

Zo was Gertie: elke gelegenheid tot vriendelijkheid benuttend. Met een 
sprankelende onbevangenheid ging ze op mensen af en stelde ze haar huis en 
hart open. Ze had taallessen gegeven aan vluchtelingen, mensen geholpen die 
vastgelopen waren in een chaos van spullen en had in het ziekenhuis als vrijwil-
ligster gewerkt. 

Op haar levensreis had ze een opleiding gedaan rond ‘kind/verzorging/op-
voeding’. En een leven lang beleefde ze plezier aan het omgaan met kinderen, 
oppaskinderen en kleinkinderen. Jim was de liefde van haar leven. Ze trouwden 
in 1961 en kregen drie dochters. Samen woonden ze diverse jaren in Engeland. 

Jim en Gertie hielden allebei van muziek maken en luisteren naar muziek. 
Gertie speelde blokfluit, vaak ook samen met anderen. En altijd weer vertelde ze 
hoe ze dat ook samen met Jim zo graag gedaan had. Ze miste hem! Zijn overlij-
den in 2018 was een groot verdriet. 

Gertie hield ook van lezen, samen lezen, de leesclub. Ze hield van wandelen 
en van de tuin.

We lazen ook een passage uit de Bergrede uit Matteüs 6, waar de bloemen en 
de vogels ons als voorbeeld getekend worden. En waar de mooie woorden klinken:

Maak je dus geen zorgen en zeur niet. 
Wees vooral bezorgd om de liefde en de gerechtigheid.
Zo wilde Gertie leven. Goed in ‘grote kleine dingen’, zoals haar dochters het 

zo mooi vertolkten. Zeker ook in de laatste jaren van haar leven was er óók voor 
haar veel goede en liefdevolle zorg: van kinderen en kleinkinderen, van buren en 
dagelijks bellende vriendinnen. 

We wensen allen met Gertie verbonden: vrede en alle goeds!
ds. Martine Nijveld

Tine den Boer
Graag deel ik het volgende gedicht met u.

Vraag:

Wie dragen er vandaag jouw broeken,
je hemden en je spijkerjack?
Waar moet ik toch die landen zoeken,
is het Polen of nog verder weg?

Wie draagt er met plezier je schoenen,
je dassen, die je toch nooit droeg?
Wie o wie van al die miljoenen
mensen aan wie ik wat overdroeg?

Ik zou ze zo graag willen vragen,
(het zijn de spullen van mijn man,
de dood heeft hem te vroeg verslagen)
wie draagt er nu mijn pakkie-an.
     Tine den Boer
     29 mei 2003

Tine den Boer was een Haagse dichteres. Ze leefde van 1927 tot 2020. Ze was 
zeer gesteld op Joost, die vaak als haar chauffeur fungeerde en later haar vaste 
tafelheer was tijdens ons maandelijkse etentje in ‘Swaenesteyn’, waar ze de laatste 
jaren van haar leven woonde en tot haar dood optrad op de woensdagmiddag. 
Als dank schreef ze soms een gedicht voor Joost en droeg het voor.

Ze maakte deel uit van de Werkgroep Declamatiekunst Den Haag. De dicht-
bundel ‘Wisselslag’ is van haar hand. Ook schreef ze in onder meer ‘Poëzie op 
pootjes’.

De Werkgroep kreeg les van voordrachtlerares Lily van Haghe, alias Henri-
ette Francisca Ernestina Lijnkamp, gehuwd geweest met Alexander Pola. Later 
kregen ze les van Herman Hissink, leraar Nederlands op het Sorghvliet college. 
Over hem is in februari 2016 het boek ‘Natuurlijk bestaat God’, dagboeken en 
brieven gekozen door Gerard Koolschijn, verschenen. Daarna gaf Corien Barne-
veld les tot de opheffing van de Werkgroep.

In 2010 trad ik tot de Werkgroep toe op invitatie van ons gemeentelid Joke 
de Vries, ook voordrachtskunstenares. Een van haar favoriete gedichten staat in 
ons Liedboek op bladzijde 568: ̀ De Moerbeitoppen ruisten’, van Nicolaas Beets. 
Ons ook overleden gemeentelid de heer Van Nes maakte korte tijd deel uit van 
de Werkgroep. Hij schreef gedichten onder de naam ‘Pluis’.

Toen op 13 februari 2020 Tine den Boer, op mij na, als laatste overleed werd 
de Werkgroep opgeheven.

Ria Smits-de Bruin

Tweede leven 
Kleding en andere overbodige  zaken 
vinden een goed tweede leven als u ze 
brengt bij de Weggeefwinkel LOEV, 
Staringstraat 13 (Moerwijk), tel. 06 37 
35 73 16,  opgezet door de predikante 
en vrijwilligers van onze zusterkerk in 
Moerwijk.



4 – Bergkerk Krant   8 – Wijkkrant Den Haag West   

Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 345 91 19

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

Ledenadministratie 
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

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

Cantor-organist
vacature

Kerkrentmeesters
Karin van Beek-Dekker 
(penningmeester)
Tel. (070) 350 48 41
penningmeester@
maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie
Nell de Vries-Naaborgh
Tel. (070) 352 14 78
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl

Autodienst
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00 
Kerkrentmeesters Maranathakerk 
(ook voor bijdragen kerkmuziek)

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

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

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

Coördinator locatieteam
Edwine Muller-Buschman
Tel. 070-365 11 66
e.muller-buschman@ziggo.nl

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

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

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

Kerkrentmeesters
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl

Autodienst
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Bankrekeningnummers  
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50 
Protestantse Wijkgemeente 
Bergkerk (voor collectebonnen en 
giften wijkwerk)

NL52 ABNA 0474 2767 59 
Wijkkas Bergkerk (ook Comité 
Meeleven)

NL87 FVLB 0635 8147 30 
Protestantse Gemeente Den Haag 
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

NL39 TRIO 0786 8127 02 
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 345 93 42
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel (070) 345 93 42 
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Wijkgemeente Den Haag West 

Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt tot 40 jaar
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur:
Ma/woe/do/vrij 10-11 uur
Dinsdag en zaterdag vrij
axel@bethelkapel.nl
Twitter: @elziax
Egelantierstraat 75,  
2565 XJ Den Haag

Martine Nijveld
Eerste aanspreekpunt 40-70 jaar
Tel. (070) 779 07 24
Werkdagen: maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar  
tussen 8.30 en 9.30 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

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

Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

Secretaris wijkkerkenraad
Jan Kouwenberg
Tel. (070) 346 34 43
jmkouwenberg@planet.nl

I

Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
”SORGHVLIET” Groot Hertoginnelaan 1

”WALDECK” Oude Haagweg 28 Loosduinen

THUIS-opbaring met vereiste middelen en zorg

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

Kantoor en bespreekruimte
Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

-U
IT

VA
AR

T ORGANISATIE
-NEDERLAND

telefoon
070 - 3451676

www.joostfvanvliet.nl

Distelvinkenplein 9 
2566 GH  Den Haag

Tel 070 365 00 00  
Fax 070 363 06 72

info@jfvliet.nl  
www.joostfvanvliet.nl

I

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

”AD PATRES” is een samenwerkingsverband van: Fa. Johs. Ouwejan B.V.,
Inget Mati,
Fa. van Deursen,

I

Jong Tuinen
Aanleg Onderhoud

04 29

Bergkerk

Wijk info 

Kopij voor het 
februarinummer uiterlijk 
op 8 januari 
zenden aan:  
wijkkrantdhw@gmail.com

Agenda januari
Ma 1 19.30 u Taizé-viering, Bethel
Wo 10 17 u KidsTime-middag, Bethel
Wo 10 18 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Do 11 20 u Vrome Freule
Vr 12 15 u Verhalencafé, over etiquette, Bethel
Zo 14 11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Zo 14 15 u BethelMuziekMatinee, Irma Kort en  

Marrit van der Weij
Wo 17 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Vr 19 14 u Leesclub, Kwaliteit van leven
Za 20 8 u Mini retraite, buitenlocatie
Za 20 19 u Kamp-film-avond, Bethel
Zo 21 17 u Harpconcert Merel Naomi, Maranathakerk
Wo 24 10.30 u Als het leven pijn doet, Bethel
Za 27 15 u Vrouwencafé, Over optimisme, Bethel
Wo 31 20 u Lezing: Nepnieuws, Peter Burger, Maranathakerk

Vaste activiteiten
Bethel  zie betheldenhaag.nl

Buurtbios 2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u 
Buurtkoffie di 14-16 u, do 9.30-11.30 u
Computerhelpdesk  di 14-16 u, do 10-12 u
Creaclub ouderen  di 10-12.00 u
Kinderclub vrij 19-20 u
KidsTime-middagen wo, za, om de 2 weken, 17.00-19.00 u
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
Maaltijden di, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u
Meditatief  
avondgebed  ma 19.30-20.15 u
Rouwverwerkings- 3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
groep 
TeenTime 1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
Verhalencafé 2e vrij van de maand, 15-17 u
Vrome Freule iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u
Vrouwencafé laatste of voorlaatste za van de maand, 15-17 u

Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Amnesty   4e ma van de maand, 20 u
Buurtkoffie,   wo 10-12 u (niet in september)
Klassiek concert  3e zo van de maand, 17-18 u
‘Het gesprek’   3e wo van de maand, 14.30-16.30 u 
Locatieberaad   2e ma van de maand, 20 u
Maaltijd 2e wo van de maand, 18 u (niet in september)

Reserveren: (070) 355 73 56.
PIGL di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

Klatteweg 7
2597 KA Den Haag
Telefoon 06-53 36 04 29

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Gouden 
bordje 
voor Bethel

Elk jaar reikt de gemeente Den Haag 
een gouden, zilveren en bronzen 
bordje uit als waardering voor ex-

cellentie in eetgelegenheden voor ouderen. 
Daarbij sturen zij ‘mystery guests’ naar deze 
plekken.

Eind 2017 viel Buurt-en-kerkhuis Bethel 
in de prijzen. Wij zijn vergeleken met profes-
sionele bedrijven als Apettito en Van Harte 
en zorginstellingen als Florence. Maar die 
moesten het stellen met brons of zilver en 
wij ontvingen goud!

En waar zijn wij dan zo goed in? Wat zijn 
dan de criteria die ertoe hebben bijgedragen 
dat wij deze waardering hebben gekregen? 
Het zijn de volgende aspecten die genoemd 
werden: verse producten, op locatie bereid, 
variatie van gezonde maaltijden en goed 
gastheer/-vrouwschap waar aandacht is 
voor de gasten.

We zijn trots op deze waardering en ho-
pen dat in 2018 opnieuw waar te maken.

Klaas Bruins
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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 juli/augustu2022
juli 2022
Za 9 t/m za 16 Zomerkamp, Luyksgestel

augustus 2022
Ma 29 19:30 u Kerkenraadsvergadering, Bergkerk

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 1e en 3e do van de maand, 18 u
Bergkerk (zie ook bergkerkdenhaag.org)
Samen eten elke di en elke 1e en 3e ma van de maand 

 17.30-18.30 u
Rondje koffie elke do 10.30-11.45 u

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

Vogelwijk en omgeving.
Ook voor horeca en groot verbruik

G. Habets, tel. 397 61 03

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 318 16 56
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel. (070) 318 16 56
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

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

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

Predikant
Martine Nijveld Bergkerk
Tel. (070) 779 07 24
Tel. 06 16 73 37 42
Werkdagen: maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar  
tussen 8.30 en 10.00 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

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

Scriba 
Ineke Rog
ineke.ammeraal@gmail.com

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 
wjh@wxs.nl

Contactpersoon 
 ‘Omzien naar elkaar’
Aaltje Visser, tel. (070) 323 32 20

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

Bergkerk

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

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

Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

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

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

Kerkrentmeester
Bouke Posthuma
posthumabh@gmail.com 

Bankrekeningnummers  
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50 
Protestantse Wijkgemeente 
Bergkerk (voor collectebonnen en 
giften wijkwerk)

NL52 ABNA 0474 2767 59  
Wijkkas Bergkerk (ook Comité 
Meeleven)

NL38 RABO 0373 7207 77 

Protestantse Gemeente Den Haag 
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75 

Wijkinfo Protestantse Wijkgemeente Bergkerk

Kopij voor het 
september nummer 
uiterlijk op 8 augustus 
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com

KidsTime

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

de eigen jeugdruimte in Buurt-en-
kerkhuis Bethel. Kinderen die inge-
schreven staan bij de wijkgemeente en 
geregistreerde vriendjes en vriendin-
netjes krijgen voor deze activiteit een 
persoonlijke uitnodiging in de brie-
venbus. Deze keer een verslagje van de 
KidsTime-middagen in april en juni.

Helikopter maken

Dat bleek toch iets lastiger dan van te 
voren gedacht. Uiteindelijk maakten 

alle 22 kinderen tijdens de Kids Time-
middag op zaterdag 23 april een heli-
kopter met draaiende rotor. Het was 
weer ouderwets gezellig met zoveel 
kinderen. Zou het komen omdat we 
pannenkoeken aten? Die werden vol-
op gegeten. Als toetje kregen de kin-
deren een ijsje.

Speciale slotmiddag
Het KidsTime-seizoen sloot met een 
speciale KidsTime-middag. Zoals ge-
bruikelijk was er bij de start limonade 
en wat lekkers in 't Valkennest. Daar-
na kon er gespeeld worden. Er waren 
natuurlijk de bekende spelletjes, zoals 
tafeltennis, sjoelen en tafelvoetbal. 
Dit keer stond er in de Bethelkapel 

ook een groot springkussen en waren 
er twee opblaashobbelpaarden. Ge-
noeg te spelen dus. De aanwezige 32 
kinderen vermaakten zich prima. On-
dertussen werd het eten opgediend in 
de tuin en werden de warme gerechten 
bereid op de barbecue. Het smaakte 

Collectebonnen

Collectebonnen kunnen worden besteld door middel van het geld over te 
maken naar bankrekening NL21 INGB 0000510250 t.n.v. Prot. Wijk-
gemeente Bergkerk onder vermelding van collectebonnen en de waarde 

ervan. Binnen 14 dagen zullen in een gesloten enveloppe de bonnen klaarliggen 
bij de koster van de Bergkerk.

Leendert Prins naar De Eshoeve

Onze vader, Leendert Prins, heeft de afgelopen zes jaar genoten van de 
bijeenkomsten in de Bergkerk. Alhoewel hij slecht hoort, was hij met 
veel plezier bij de diensten aanwezig om te genieten van het zingen, de 

kinderen en het samenzijn. Jammer genoeg is aan deze periode een einde geko-
men.

Na een vervelende val op zijn heup en met zijn slechter wordende geheugen 
is hij tegenwoordig woonachtig in Verpleeghuis De Eshoeve in Scheveningen. 
Graag bedanken wij de gemeente voor het omzien naar Leendert in de afgelopen 
jaren. Voor degenen die hem willen bezoeken of een kaartje willen sturen is dit 
zijn nieuwe adres: Verpleeghuis De Eshoeve, t.a.v. de heer L.J. Prins, Doornikse-
straat 150-152, 2587 AZ Den Haag.

Robbert en Alexander Prins (zijn beide zoons).

allemaal heerlijk. De maaltijd werd 
besloten met het roosteren van marsh-
mallows.

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

Iets te vieren?
Het kan in 

Buurt-en-kerkhuis Bethel

Vraag naar de mogelijkheden
mail Nelleke van Kooij:

bethelbeheer@gmail.com

Opbrengsten collectes maart/april 
Van onze 
kerkrentmees-
ter Bouke 
Posthuma ont-
vingen we het 
hierbij afge-
drukte over-
zichtsstaatje 
met collecte 
opbrengsten


