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Herinneringen reizen mee 
in een klein zwart doosje
Op zondag 25 september neemt onze wijkpredikant, na zeven jaar onze voorganger te zijn geweest, 
afscheid. Alle stoelen in de overvolle kerkzaal zijn bezet. Naast gemeenteleden van de Bergkerk en de 
Maranathakerk zijn er ook afgevaardigden van haar toekomstige gemeente in Oosterbeek aanwezig. 

Uit de kerkenraad

De kerkenraad is 26 september bijeen geweest. Een groot deel van de ker-
kenraadsvergadering is gesproken over de toekomst van de Bergkerk. 

Het is fijn om u te kunnen melden dat wij ds. Marja Flipse bereid 
hebben gevonden om achterwacht te zijn voor het crisispastoraat gedurende de 
periode dat er nog geen nieuwe wijkpredikant beschikbaar is. Zij is werkzaam 
geweest in Engeland en zij wil daar graag weer aan de slag. Nu is ze nog tot aan 
het einde van dit jaar verbonden aan de Kloosterkerk. Zij is bereid om bij ver-
schillende activiteiten aanwezig te zijn. Ze is tot het eind van dit jaar beschikbaar 
en misschien nog iets langer als zij nog geen andere baan heeft gevonden.

Wij zijn ook in gesprek met de landelijke dienstenorganisatie van de P.K.N. 
die bemiddelt in vraag en aanbod van onder meer tijdelijke predikanten. Via 
deze dienstenorganisatie hebben wij ds. Marjan Zebregs bereid gevonden ons bij 
te staan gedurende deze predikantloze periode en zij zal ons begeleiden naar het 
beroepen van een nieuwe predikant. Beide predikanten zullen zichzelf op een 
ander moment aan u voorstellen.

Tijdens het gemeenteberaad op 2 oktober is het visiestuk, dat door de ker-
kenraad is geschreven,  voorgelegd aan de gemeente aan de hand van 3 vragen:
1.  Bent u het eens met het visiestuk zoals de kerkenraad heeft geformuleerd of 

mist u nog iets?
2.  Bent u het eens met de kerkenraad om ons als gemeente in te zetten op sa-

men vieren (ook in oecumenisch verband), omzien naar elkaar en ontmoe-
ting? Wat voor activiteiten vindt u in dit verband belangrijk? Zijn er nog 
andere activiteiten, die u belangrijk vindt?

3. Vindt u het belangrijk om vast te houden aan de actieve verbondenheid met 
buurt- en kerkhuis Bethel, waar ook het kinder- en jongerenwerk plaats-
vindt?
De inhoud is in kleine groepjes besproken. In grote lijnen kan men zich vin-

den in deze realistische visie maar op basis van de reacties en gesprekken zal de 
kerkenraad het visiestuk nader concretiseren. Ook dat wordt met u gedeeld in 
Wijkgroet, gemeentemail en Bergkerkkrant.

Wij zijn blij dat Gerdie van der Kolk weer taken op zich kan nemen, zoals het 
verzorgen van de maaltijdavonden. In verband met de gestegen kosten zullen wij 
zes euro per maaltijd in rekening brengen. Een extra bijdrage is altijd welkom. 
Tevens zijn we op zoek naar mensen, die plezier hebben in het koken voor an-
deren. Met meer mensen kunnen wij onze vrijwilligers, die nu meerdere taken 
hebben, ontlasten.

De opvang van vluchtelingen heeft onze aandacht. Diverse gemeenteleden 
werken mee aan de opvang van twintig jonge mannen in Bethel. 

Het kerstfeest voor ouderen zal op 17 december in de Bergkerk gehouden 
worden. Nadere informatie volgt.

Op 23 oktober hebben wij afscheid genomen van Adri en Tineke Lokhorst, 
omdat zij verhuizen naar een ander deel van het land. Zij hebben jaren de com-
missie van ontvangst gecoördineerd en hebben meegedraaid in het rooster, dat 
zij ook al die jaren hebben samengesteld. Deze groep vrijwilligers is  kleiner ge-
worden door ziekte, verhuizing enz. Wij zijn nu op zoek naar nieuwe mensen, 
die zich willen inzetten voor het welkom heten aan de kerkgangers en het ver-
zorgen van de collectes.

Ineke Rog (Scriba)

Met kinderen van onze ge-
meente en kinderen van de 
nevendienst van de Mara-

nathakerk voert Martine een gesprek 
met als thema verhuizen. Gevoelens 
van kinderen die het al eens meege-
maakt hebben, worden gedeeld. Mar-
tine laat hen een klein zwart doosje 
zien: “in dit doosje gaan alle goede 
herinneringen mee” zegt ze. “Alle 
mooie dingen die we hebben meege-
maakt, zoals doopdiensten en andere 
vieringen. Ik stop ze in dit doosje en 
neem ze mee naar Oosterbeek.” Na 
dit korte gesprekje wordt de kaars aan-
gestoken en gaan de kinderen naar de 
kindernevendienst.

De eerste lezing, Psalm 146, bevat 
een opdracht aan ons allen, een op-
dracht om er te zijn voor alle mensen 
die in nood verkeren en bescherming 
nodig hebben. De tweede lezing uit 
Mattheus 6 : 19 - 23 bevat de waar-
schuwing om je niet te hechten aan 
aardse schatten, maar ze te verzamelen 
in de hemel.

Er zijn veel muziekmomenten in 
deze dienst. Al voor het welkom aan 
de gemeente klinkt het Andante Can-
tabile (serenade) van J. Haydn. Na de 
overdenking klinkt meditatieve mu-
ziek over lied 802, uitgevoerd door 
Warner Fokkens. Hierna wordt lied 
697 gezongen met als solisten Astrid 
Jeremic en Martine Nijveld. Het re-
frein wordt gezongen door de cantorij 
en de gehele gemeente. Peter Spierings 

speelt dwarsfluit tijdens het slotlied.
Na het ritueel van afscheid wenst 

Anja Drost, ouderling van dienst, 
Martine alle goeds toe voor de toe-
komst en bedankt haar voor haar in-
zet in de zeven jaren dat ze in de Berg-
kerk werkzaam was.

Na de zegen zijn er nog een paar toe-
spraken. David Renkema spreekt na-
mens de Algemene Kerkenraad van 
de Protestantse kerk Den Haag. Er 
wordt even stilgestaan bij de zwarte 
bladzijde: de scheiding tussen Mara-
nathakerk en Bergkerk. Het heeft ech-
ter als positieve uitkomst dat er meer 
ruimte komt in de gesprekken met 

wijkkerkenraad en Martine. Na haar 
bedankt te hebben voor haar inzet,  
overhandigt hij haar een kaars en een 
exemplaar van het door hemzelf ge-
schreven boek.

Hierna komt Sity Smedinga aan 
het woord. Een foto van Axel, Klaas, 
Martine en haarzelf laat verschillen 
in mensen zien, die samen werkten, 
opbouwend en verbindend ten dien-
ste van de wijkgemeente. Er kwamen 
inspirerende ideeën uit voort. Ze ein-
digt met de woorden: “Martine, wat je 
hier hebt gedaan, doe dat ook daar in 
Oosterbeek.”

Vervolgens komt de voorzitter van de 
wijkkerkenraad, Aaltje Visser, aan het 
woord, die de diensten in de Bergkerk 
altijd vreugdevol en hoopgevend vond. 
Dit gold ook voor de diensten die in 
coronatijd digitaal werden uitgezon-

den. Ook noemt ze de vruchtbare 
verbinding met de Rooms Katholieke 
parochie van Duncan Wielzen, waar-
voor Martine zich heeft ingezet.

Naast het afscheid van Martine 
nemen we ook afscheid van Theus, ac-
tief in de livestream verzorging en de 
Groenekerk-ontwikkelingen.

Tot slot bedankt Martine iedereen 
voor de mooie woorden en geschen-
ken. Alle herinneringen gaan, zoals 
beloofd, in het kleine zwarte doosje 
dat meereist naar Oosterbeek.

Na deze bijzondere dienst kan ie-
der gemeentelid nog persoonlijk af-
scheid nemen van Martine en Theus. 
Koffie, thee en lekkers staan klaar 
voor een gezellige nazit.

Edwine Muller-Buschman

Van Bergkerk naar 
Vredebergkerk
Intrede ds. Martine Nijveld in 
Oosterbeek

Op zondag 9 oktober werd ds. 
Martine Nijveld als predi-
kant verbonden aan de Pro-

testantse Gemeente Oosterbeek-Wolf-
heze. De intrede dienst vond plaats in de 
Vredebergkerk. In de feestelijke dienst 
werd Martine Nijveld aan de gemeente 
verbonden door haar naaste collega ter 
plaatse, ds. Irene Pluim, en warm wel-
kom geheten door de gemeente in een 
volle kerk. Ook de kinderen van de ne-
vendienst, ruim twintig kinderen deze 
zondag, heetten haar hartelijk welkom 
met een door hen gemaakt schilderij 
van vier panelen:  Zomer, herfst, win-
ter en lente. In haar intredepreek sprak 
Martine over Marcus 10: het verhaal 
van de rijke man en het leven met eeu-
wigheidswaarde.

Dat loopt uit op de tekst: wat bij 

mensen onmogelijk is, is dat niet bij 
God, want bij God is alles mogelijk. 
God denkt in mogelijkheden, ook ten 
aanzien van mensen.  Dat zouden wij 
mensen meer moeten doen. Niet te 
snel roepen: dat is onmogelijk, maar 
met elkaar zoeken naar mogelijkhe-
den. Ook als gemeente. Met die hoop-
volle en bemoedigende boodschap 
startte Martine Nijveld haar werk als 
predikant in Oosterbeek-Wolfheze.

Het was mooi om hierbij aanwezig 
te zijn.

Olivier Elseman

Bergkerkmaaltijd
Uitnodiging voor de  
maandelijkse maaltijd.

Op 21 november kunt U weer 
genieten van een heerlijk 
driegangen dinertje in de 

warme benedenzaal van onze Berg-
kerk. Gezelligheid door ontmoeting 
staat hoog in het vaandel. Om 17 uur 
bent u van harte welkom. Dan is er 
wat te drinken en te knabbelen en om 
17.30 uur begint de maaltijd. U kunt 
eventuele dieetwensen aan ons door-
geven. U kunt zich opgeven via tele-
foon 070  368 87 31 of 06 24 21 71 15 
of via mail gerdievanderkolk@gmail.
com. Wij verheugen ons op uw komst. 
Met vriendelijke groet van het Diner-
team,

Gerdie van der Kolk - Bongers
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Voluit leven
Voluit leven: wie wil dat nu niet?
We verlangen en zoeken er vaak naar: weg van de sleur, de 
leegte, de drukte, de oppervlakkigheid en weg van alles wat 
ons belemmert om volop te leven.

Van de ene kant willen we betekenisvol, delend en rechtvaar-
dig leven. Maar van de andere kant is er de voortdurende verlei-
ding om onze eigen wensen, behoeftebevrediging en beleving 
centraal te stellen.

Timothy Radcliffe schrijft in zijn boek ‘Leven in volheid’ dat 
het Christendom één grote uitnodiging is om voluit te leven. 
Johannes 10 : 10: “Ik ben gekomen om het leven te geven in 
al zijn volheid.” Soms deinzen we daarvoor terug, zoals de rij-
ke jongeling, die Jezus niet kon volgen omdat hij geen afstand 
kon nemen van zijn rijkdom. We zijn gehecht aan onze consump-
tiemaatschappij en belevingscultuur. En die staat al onder druk 
door de energiecrisis.

Het verzet tegen vluchtelingen komt voor deel voort uit een 
gebrek aan bereidheid om te delen (waar houdt het op?). We 
beschermen onze materiële en immateriële rijkdommen. 

Maar met de muren die we zo om ons heen opwerpen sluiten 
we onszelf op en af.

Daarom kunnen we maar beter delen met velen. Want alleen 
door te delen vindt er vermenigvuldiging plaats. Denk aan de 
wonderbaarlijke spijziging.

Lied 445, Huub Oosterhuis, verwoordt mooi wat het delen 
met velen doet:

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen,
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen.
Wie niet geeft om zelfbehoud
leven vindt hij honderdvoud.

Marion Kuipéri en de ruim 80 andere vrijwilligers betrokken bij 
de crisisopvang bij Bethel en ikzelf hebben dit de afgelopen we-
ken mogen ervaren. 

Klaas Bruins

Een feestelijk afscheid

Het klinkt als een tegenstel-
ling, een afscheid als een 
viering. Toch heeft het af-

scheid van dominee Martine Nijveld 
op 24 september, na zeven jaar predi-
kant te zijn geweest in de Bergkerk, 
een feestelijk karakter. De kerkzaal 
is omgetoverd in een ontmoetings-
ruimte waar oud en jong een plekje 
zoeken rondom tafels vol met lekker-
nijen, gemaakt door de baktalenten 
in ons midden.

Tafelgroepen zijn klein, waardoor 
spontaan gesprekken ontstaan tus-
sen mensen, die weliswaar samen één 
gemeente vormen, maar elkaar niet 
altijd goed kennen. Er klinkt een ge-
zellig geroezemoes. ‘Stille’ momenten 

ontstaan als verschillende sprekers het 
woord nemen. 

Marion Jongens overhandigt aan 
Martine namens het afscheidscomi-
té een gedichtenbundel met als titel 
‘Zee en Duinen’, favoriete plaats in 
Den Haag. Duncan Wielzen noemt 
Martine “de Groene dominee”, als hij 
haar toespreekt. Margriet den Heijer 
vertelt over de Beroepsprocedures/ 
sollicitatieprocedure als leidraad voor 
de benoemingscommissie. Vanaf het 
opstellen van de advertentie tot aan 
bezoek aan huis. Martine voldeed aan 
alle kwaliteiten, die werden gevraagd. 
Herman Hartman bood namens 
kerkenraad, kerkrentmeesters en ge-
meenteleden een groene cheque aan, 

te besteden aan groene producten die 
hiervoor in aanmerking komen. Mar-
tine en Theus gaan hun nieuwe huis 
verduurzamen met onder andere zon-
nepanelen, dus dat zit wel goed. 

Een samengesteld gelegenheids-
koortje, de Corona Singers, brengt on-
der meer een Ween- en danklied ten 
gehore waarvan de tekst door Hans 
Grosheide is geschreven. Het refrein 
wordt door alle aanwezigen meege-
zongen.

In haar dankwoord geeft Martine 
aan dat ergens goed afscheid nemen 
heel belangrijk is. Haar speech, in de 
vorm van een A,B,C,  is een wijze om 
terug te blikken en stil te staan bij het 
goede van de afgelopen jaren. 

Ria Smits heeft bowl gemaakt, om-
dat haar overleden man Joost vond dat 
dit bij een feestje hoort. Zodoende is 
Joost Smits er toch nog een beetje bij. 
Ter nagedachtenis aan de jarenlange 
samenwerking met Martine en ge-
waardeerd gemeentelid. 

Daarna genieten we van hartige 
hapjes en een drankje. Tot slot kun-
nen de aanwezigen nog persoonlijk 
afscheid nemen van Martine en Theus 
en wensen we hen nog vele mooie ja-
ren in de kerkgemeente Oosterbeek/
Wolfheze.

Edwine Muller-Buschman

Groet vanuit Oosterbeek

Oproep/gezocht

Het is nog ver weg, maar we zijn er al mee bezig: Kerstavond, zaterdag 24 
december. Van ongeveer 18.00 tot en met 20.00 uur.

Dit keer ook weer in samenwerking met de Maranathakerk. Geen 
‘gewone’ kerkdienst, maar een lichtjestocht in zeven tableau vivants. Het kerst-
verhaal in een wandeling in de wijk rond de Maranathakerk.

We zijn op zoek naar mensen die in een kleine kerstscene willen zitten. De 
bezoekers lopen buiten een route en komen de onderdelen van het kerstverhaal 
tegen. Je hoeft niet toneel te spelen, maar alleen uit te beelden. We zijn dus op 
zoek naar herders, engelen, Jozef, Maria, een herbergier, Herodes en nog meer 
kerstpersonen. Kleding hebben we. Wie wil mee helpen? Ben je jong of oud, man 
of vrouw: iedereen kan meedoen. Geef je op bij Nelleke, info@jeugdwerkden-
haagwest.nl of 070 363 04 72.

De kerstcommissie

Bonheur Ensemble and friends
BethelMuziekmatinee op zondag 20 november om 15 uur

Het Bonheur Ensemble and friends spelen volksmuziek over reisverlan-
gen en heimwee (zang, klarinet, piano). Een concert van een uur en 
daarna gelegenheid voor contacten.

Vooraf is er koffie en thee, na het concert een drankje met een knabbel.
Kosten: een vrijwillige bijdrage.
Plaats: Thomas Schwenckestraat 30.
Klaas Bruins

Lieve gemeente rond de 
 Bergkerk,

graag willen Theus en ik ook via de 
Bergkerkkrant iedereen bedanken 
voor het mooie afscheid dat u ons ge-
geven hebt. Theus en ik kijken terug 
op een paar bijzondere weken. Eerst 
het grandioze afscheidsweekend, 
daarna de verhuizing naar Ooster-
beek en vervolgens de intrededienst.

Van het afscheidsweekend nemen 
we alle goede woorden en wensen mee 
in ons herinneringendoosje. En na-
tuurlijk zijn alle lieve geschenken met 
ons meegegaan. We zijn heel blij met 
het mooie bedrag dat u als gemeente 
aan ons gegeven hebt. We gaan het 
gebruiken voor de verdere verduurza-
ming van onze woning. En zo zullen 
zonnepanelen ons blijvend verbinden 
met de warmte van de Bergkerkge-
meente.

Bovenop dit grote geschenk waren 
er de cadeaubonnen, boeken, heerlijk-
heden, bloemen en tekeningen: u hebt 
me echt in het zonnetje gezet.

In de Haagse jaren heb ik graag en 
veel met poëzie gewerkt. Dat is door 
veel mensen opgemerkt. Bij de boeken 
zaten dan ook veel dichtbundels. Met 
als hoogtepunt de door de gemeente 
zelf samengestelde bundel. Wat een 

mooie herinnering! Theus en ik heb-
ben al jaren de gewoonte om elke dag 
één gedicht te lezen ('meters maken' 
noemen we dat, zo raak je in korte tijd 
met veel poëzie vertrouwd). U zult u 
voor kunnen stellen dat we dit in Oos-
terbeek voortzetten en dan allereerst 
met deze Bergkerkbundel.

De kerkdienst met u allemaal (ook 
de meevierders thuis) was, met alle 
dubbelheid die afscheid nemen met 
zich meebrengt, een feest. Een feest 
van verbinding. Van samen. Van ge-
meente-zijn. Dank voor alle muziek 
en zingen. Voor canon en solo, im-
provisatie en uitbundigheid, voor alle 
woorden die recht doen en erkenning 
geven.

Na dit afscheid kwam de verhui-
zing. Daarbij heb ik nog vaak moeten 
denken aan het gesprek met de kin-
deren. Ik had het met ze over verhui-
zen en inpakken en dozen en auto's. 
Waarbij één van de kinderen opmerk-
te: en dan nog uitpakken! Wijsheid 
uit de kindermond, noemen ze dat in 
de Bijbel. Want ja, die klus kwam er 
nog achteraan, maar ondertussen zijn 
de dozen weer leeg en heeft het mees-
te een plekje gevonden in ons nieuwe 
huis.

En dan op zondag 9 oktober de 
intrededienst in de Vredebergkerk. 
Wat fijn dat er een groepje mensen uit 

de Bergkerk was. Vertrouwde gezich-
ten tussen veel nieuwe gezichten. En 
opnieuw was het een feest. Wat geeft 
zo’n mooi begin je veel energie. Bij de 
voorbereiding van deze viering heb 
ik veel samengewerkt met mijn nieu-
we collega. Dat ging heel plezierig en 
voortvarend: alle vertrouwen dus in 
deze nieuwe samenwerking.

En na al deze bijzondere momen-
ten was het fijn om de draad van het 
‘gewone’ leven weer op te pakken.

Lieve mensen, het gaat u allemaal 
goed. In de afgelopen jaren heb ik de 
kracht en de veerkracht van de ge-
meente gezien. Het was heel fijn om 
ruim zeven jaar deel uit te mogen 
maken van deze gemeenschap. Om 
te werken in de kerk in Den Haag en 
om te wonen op zo'n uniek plekje, met 
duinen en zee in de achtertuin.

Een hartelijke groet vanuit Oos-
terbeek, tussen de bossen die herfst-
kleuren krijgen.

En 'until we meet again': zegen en 
alle goeds voor u allemaal! Zegen en 
goede moed voor de gemeente, voor 
haar weg vooruit! Of om het te zeggen 
met lied 697, dat lied dat bij afscheid 
én intrede klonk: we wensen u ‘wind 
in de haren en zon in de rug’!

Dit alles ook namens Theus, 
Martine
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Erediensten november 2022
Datum Bergkerk 10 uur Bijzonderheden 

06 november Drs. Jan Greven, Blaricum 2e zondag van de Voleinding
Dankdag

13 november Ds. Olivier Elseman 3e zondag van de Voleinding

20 november Ds. Olivier Elseman 4e zondag van de Voleinding, Gedenken 
overledenen m.m.v. cantorij

27 november Mw. Sity Smedinga,
Strijensas

1e Advent

04 december Dr. Piet Schelling,
Monster

2e Advent

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 november 2022
  Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
06 november Oecumenisch Jesaja 1: 18-26;  2 Tessalonicenzen 2: 13-3: 5 Lucas 19: 41-48
 Alternatief  2 Koningen 5: 19b-27
13 november Oecumenisch Exodus 3: 1-15 2 Tessalonicenzen 3: 7-13 Lucas 20: 27-38
 Alternatief  2 Koningen 8: 1-6
20 november Oecumenisch Maleachi 3: 19-24 Openbaring 3: 7b-12 Lucas 21: 5-19
 Alternatief  2 Koningen 13: 14-21
27 november Oecumenisch   Jesaja 2: 1-5  Romeinen 13: 8-14  Matteüs 24: 32-44
 Alternatief 2 Samuël 11: (1)14-27   Matteüs 21: 1-9

Rond de diensten
Een lied bij Allerzielen en Eeuwigheidszondag

De mensen van voorbij

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen,
en zijn wij even bij elkaar
aan ’t einde van het jaar.
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

tekst: Hanna Lam
Klaas Bruins

Mensen zoals jij en ik

Marion Kuipéri was vrijwilliger 
bij de crisisopvang in Bethel en 
schreef dit als blog op haar web-
site www.ruimtevoorrituelen.nl.

Daar kwamen ze binnen: twin-
tig asielzoekers uit Ter Apel 
namen plaats aan de tafels in 

de Bethelkapel in Den Haag. Wat doe 
je dan? Je maakt koffie en thee en heet 
ze welkom.

De mensonwaardige beelden uit 
Ter Apel hebben kerken ertoe aange-
zet actie te ondernemen en tijdelijke 
opvang aan te bieden. De Bethelka-
pel in Den Haag maakte ruimte. Er 
kwam een oproep en ik was blij iets 
concreets te kunnen doen. Een groep 
van twintig mannen, die elkaar niet 
kennen, uit verschillende windstre-
ken. De meesten zijn jonger dan mijn 
zoon van 22.

Sommigen waren net in Neder-
land toen ze met de bus naar Den 
Haag vertrokken, na een voor ons niet 
voor te stellen geschiedenis van uit je 
geboorteland vluchten of vertrekken, 
je schuilhouden, lopen en lopen en 
lopen, bij de grens teruggestuurd wor-
den, mishandeld, beschimpt, het weer 
proberen, op een veel te volle boot die 
omslaat, medepassagiers zien verdrin-
ken, doorgaan, op weg naar een beter 
en vredevoller leven.

De mannen moesten bijkomen en 
waren blij toen wij ze hun bed wezen. 
Er zijn twee slaapzalen ingericht met 

stapelbedden. Een rugzak of tas de eni-
ge bagage en er werd al snel gevraagd of 
er kleren waren. Vier dagen later was 
ik er weer en wat me opviel was dat 
veel jonge mannen er zo anders uit-
zagen: een opener blik, een lach, een 
vrolijke groet. Dat is wat gastvrijheid 
en verzorging binnen een paar dagen 
kan doen: een gevoel van ontspanning 
waardoor je weer kunt ‘ademen’.

In de crisisopvang moeten ze het 
met elkaar zien te ‘rooien’. En ieder 
doet dat op eigen wijze. Ze houden 
met elkaar de toiletten, douches en 
keuken schoon, sommigen koken 
graag, sommigen zijn veel in de ‘huis-
kamer’ en ook zijn er mannen die 
veel op bed liggen met hun mobiel. 
Er wordt wat taalles gegeven, ze gaan 
op stap met een vrijwilliger en in het 
gebouw is altijd minstens één vrijwil-
liger aanwezig voor vragen of wat zich 
aandient.

En ik, ik heb ze in m’n hart gesloten, 
deze mannen uit een andere cultuur, 
met andere gewoontes, en tegelijker-
tijd mensen zoals jij en ik: met familie 
en met vrienden, met een vader en een 
moeder, met dromen en met een vrien-
delijke lach als je elkaar aankijkt.

Er wordt in het maatschappelijk 
debat een groot verschil gemaakt tus-
sen een politieke vluchteling of een 
economische vluchteling. Ik begrijp 
dat. En tegelijkertijd zie ik allemaal 
mannen die met kracht en moed van-
uit een uitzichtloze situatie naar een 
betere toekomst willen gaan. Dit zijn 
mannen met dromen en durf. Laten 
we daar gebruik van maken.

Hoe moet dat nu verder, vraag 
ik me natuurlijk ook af. Zoveel vra-
gen, waarop ik ook geen sluitend ant-
woord heb. Wat ik wel weet is dat ie-
dere vluchteling, iedere asielzoeker een 
mens is als jij en ik, en een respectvolle 
bejegening verdient.

Tv beelden van deze plek: https://kro-
ncrv.nl/ik-wil-een-ander-gezicht-aan-de-
gastvrijheid-van-nederland-geven

Marion Kuipéri
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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
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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 november 2022
Za 5 17 u KidsTime-middag, Bethel
Wo 16 17 u KidsTime-middag, Bethel
Zo 20 15 u BethelMuziekMatinee,
   Bonheur Ensemble and friends
Ma 21 17 u Bergkerkmaaltijd
Ma 28 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 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
Vacant 

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

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

Bergkerk

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 
Diaconie Bergkerk

Wijkinfo Protestantse Wijkgemeente Bergkerk

Kopij voor het 
decembernummer 
uiterlijk op 7 november  
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in waardes van 0,50, 1,25 en 2,50 euro, 
in twintigvoud respectievelijk 10, 25 en 50 euro. Ze kunnen worden 
besteld door het geld over te maken naar bankrekening NL21 INGB 

0000510250 t.n.v. Prot. Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van collec-
tebonnen en de waarde ervan. Binnen veertien dagen zullen de bonnen in een 
gesloten enveloppe klaarliggen bij de koster van de Bergkerk.

KidsTime gaat door

Na een seizoen met horten en 
stoten vanwege de corona, 
ging de leiding van het kin-

der- en tienerwerk na de vakantie vol 
goede moed van start met het plannen 
van het nieuwe jeugdwerkseizoen. De 
uitnodigingen voor de eerste Kids-
Time-middag waren net de deur uit, 
toen ons werd meegedeeld dat de 
jeugdruimte, ’t Valkennest, tijdelijk 
gebruikt moest gaan worden voor de 
opvang van vluchtelingen. Zonder 
overleg met onze diaconaal werker 
Klaas Bruins en beheerster Nelleke 
van Kooij was door de organisatie 
aangegeven dat Bethel beschikbaar 
was voor opvang van twintig vluch-
telingen. In ’t Valkennest werden vier 
stapelbedden geplaatst en in de voor-
kamer van Bethel nog zes.

Na bekomen te zijn van de eerste 
schrik en boosheid door de overrom-
peling, hebben we bedacht hoe het 
jeugdwerk toch doorgang kon vin-
den. En dan zijn we vreselijk blij met 

de flexibiliteit van onze vrijwilligers 
en medewerking van de verschillende 
omliggende kerken. De Kids Time-

middagen konden doorgaan, welis-
waar niet in de eigen ruimte, maar in 
de huiskamer en kapelzaal. De vluch-
telingen werden gedurende de Kids-
Time-middagen onder andere in de 
Bergkerk en Eltheto opgevangen.

De TeenTime-avonden konden we 
helaas niet opstarten. Deze activiteit is 
te gebonden aan de eigen jeugdruimte. 
Deze activiteit voor de tieners zal na 
24 oktober, de uiterste datum waarop 
de vluchtelingen Bethel verlaten, her-
vat worden.

Hieronder een korte impressie van 
de eerste twee KidsTime-middagen 
van het seizoen.

Winnen of verliezen
Tijdens de KidsTime-middag op za-
terdag 17 september 2022 deden zo’n 
22 kinderen verschillende gokspel-
letjes en leerden dat je daarmee veel 

(nep)geld kunt verliezen. Er werd fa-
natiek gespeeld. Het diner bestond uit 
verschillende pizza’s en verschillende 
smaken ijs met slagroom toe.

Schildpad of kikker?
De bedoeling was om een schildpad te 
maken tijdens de knutsel-Kids Time-
middag op 28 september in Bethel. 
Sommige kinderen maakten liever 
van de lege eierdozen een kikker, slang 
of krokodil. Ook goed. Het werden in 
ieder geval leuke creaties. Omdat we 
niet in de eigen jeugdruimte terecht 
konden vanwege de vluchtelingen, 
knutselden we in de kapelzaal van 
Bethel. Het groepje kinderen was dit 
keer niet zo groot, maar het was erg 
gezellig!

Als diner aten we macaroni en een 
slagroomwafel met hagelslag toe.

De foto’s van de KidsTime-midda-
gen zijn hier te zien: www.jwdhw.nl

Jeugdraad
Na de Jeugdraadvergadering van 12 
september hebben we afscheid geno-
men van dominee Martine. Na woor-
den van dank kreeg ze namens het 
jeugdwerk een beeldje.

Nelleke van Kooij

Bedankje
Beste gemeenteleden, vorige maand werd ik verrast met de bloemen uit de kerk. 
Een prachtige bos, die de kamer opfleurde. Heel hartelijk dank!

Hans Grosheide


