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Uit de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 29 augustus hebben we onder meer ge-
sproken over de toekomst van onze Bergkerkgemeente. Wij zijn, samen met 
de eigen kerkrentmeesters, in gesprek met het college van kerkrentmeesters 

Den Haag. Zij vragen aan ons hoe wij de toekomst van de Bergkerk zien. Aan 
de hand van deze visie zal verder overleg plaatsvinden over investeringen in het 
kerkgebouw om dit gebouw beter toekomstbestendig te maken.

De kerkenraad zal op 2 oktober na de kerkdienst een gemeenteberaad hou-
den waarin we die visie met u willen delen. Wat wij erg belangrijk vinden is te 
horen of u zich kan vinden in onze visie, of dat u een andere mening bent toe-
gedaan. Wij willen graag dat besluiten hieromtrent worden gedragen door de 
gemeente. Wij zullen de komende tijd meer informatie hierover opnemen in de 
zondagse wijkgroeten.

Het was ook de laatste kerkenraadsvergadering waarin ds. Martine Nijveld 
een aandeel had. Zij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de taken waar 
mogelijk over te dragen. Als kerkenraad op onze beurt hebben we onze dank 
uitgesproken voor haar werk in de afgelopen zeven jaar.

Het voornemen is uitgesproken om opnieuw een predikant te beroepen 
die de plaats van Martine kan innemen. De daarvoor benodigde inventarisatie 
moet echter nog plaatsvinden, en de procedure inclusief overleg met de Algeme-
ne Kerkenraad en het instellen van een beroepingscommissie moet nog worden 
doorlopen. De kerkenraad acht het echter van groot belang dat we zo snel moge-
lijk versterking vinden op pastoraal vlak. Daar wordt zowel op stedelijk niveau 
als op landelijk niveau overleg over gevoerd. Doordat niet alleen onze wijkge-
meente, maar ook omliggende wijkgemeenten te maken hebben met vertrek van 
predikanten, vergt het invullen van die vraag meer creativiteit. Zodra we daar 
helderheid over hebben zullen we dat met u delen.

Ineke Rog (Scriba)

Superhelden zomerkamp

Schreef Nelleke in de vorige wijk-
krant over de nieuwe tenten, dit 
keer het toegezegde verslag van 
de kampweek in Luyksgestel van 
8 tot en met 16 juli 2022.

Voor zes tieners en twee lei-
ding begon het kamp een 
dag eerder. Ze vertrokken op 

vrijdag met de fiets voor een gezellige 
fietstocht vanaf de haven bij Schoon-
hoven naar het kampterrein, met een 
overnachting in trekkershutten in 
de buurt van Alphen. De rest van de 
groep, eenentwintig kinderen, acht-
tien tieners, drie kleuters en tien lei-
ding, stapten op zaterdag in de bus bij 
de Bergkerk. 

Aangekomen op het ruime kamp-
terrein bij Luyksgestel werden de ten-
ten opgezet. ’s Avonds waren we in 
de blokhut liedjes aan ’t zingen toen 
we ineens opgeschrikt werden door 
een extra aflevering van het jeugd-
journaal. Daarin zagen we rampen 
gebeuren over de hele wereld en het 
was een mysterie wie er achter zat, tot 
iemand de blokhut in kwam: Brute 
Barry. Hij was de superheld die alle su-
perkrachten had verzameld om goed 
te doen, maar toen ging het mis! En 
waren er rampen in plaatst van goede 
dingen. Brute Barry was bozig en ver-

dween weer. Gelukkig kwam er op het 
scherm een gouden masker genaamd 
Aurum 79, die ons om hulp vroeg. 
Allemaal kwamen we in een superhel-
den groepje. Als Superman, Thor, Bat-
man, Super Woman, Ironman en de 
Hulk gingen we, door spelletjes goed 
te doen, de komende week Brute Bar-
ry zijn krachten afpakken.

Het eerste spel van het kamp, het 
dwaallichtenspel, van die avond was 
erg leuk.

De volgende dagen speelden we 
overdag vlaggenroof, reis langs pla-
netenspel, het verknipte superhelden 
kaartspel, de alleskunner, gingen we 
zwemmen en speelden we boerengolf 
bij alpaca’s. In de avond en nacht deden 
we het superheldenfilm spel, speurden 

we naar leiding als superheld op foto’s, 
losten we een moord op, speelden we 
bedbingo, zaten we bij het kampvuur, 
zongen we veel liedjes in de blokhut en 
sloten we de week af met disco.

De kampdienst ging over David en 
Goliath waarbij we stenen hebben be-
schilderd, katapulten hebben gemaakt 
van ijsstokjes, met een echte katapult 
hebben geschoten, we liepen met 
reuzenschoenen over de heuvel naar 
boven en met zware kleding (harnas) 
een hindernisbaan, Goliath werd ge-
maakt van dozen en omgegooid en we 
hadden een gesprekje: Waar ben jij su-
pergoed in? Op welke manier kun jij 
zo goed doen voor anderen? Wanneer 
ben je zoals Goliath? Wanneer ben je 
zoals David?

Ook Brute Barry werd verslagen 
omdat we alle spellen goed deden. Zo 
raakte hij z’n hamer, cape, bril, vleer-
muis, schild en spierenpak en dus al z’n 
krachten kwijt. Aurum 79 kwam weer 
op het scherm en was erg blij met ons. 
We kregen als de beloning de kamp-
herinnering: een lint in de groepskleur 
met hanger met een bliksemschicht.

We hadden mooi weer en na deze 
gezellige kampweek stonden we zater-
dag 16 juli weer bij de Bergkerk. Vol-
gend jaar weer!

Nelleke van Kooij - Tanja

Boottocht

Op zaterdag 27 augustus, een mooie zonnige dag (gelukkig niet zo heet), 
gingen we met 43 mensen een dagje uit. Het waren mensen uit de Berg-
kerk, bezoekers, deelnemers en vrijwilligers van Bethel en enkele ande-

ren.
We reden met de bus naar Maarssen om vandaar te gaan varen over de Vecht. 

Op de boot konden we genieten van een koffie/thee en lunch en mooie land-
schappen en landhuizen.

De sfeer was ontspannen en gezellig. 
Tegen half vijf waren we weer terug in Den Haag, moe en voldaan. Dit dagje 

uit is mogelijk gemaakt door de inzet van Margriet den Heijer en een financiële 
bijdrage van de wijkdiaconie, waarvoor dank.

Klaas Bruins

Voedselkastje
Bij buurt-en-kerkhuis Bethel staat in de voor-
tuin, naast de Little Free Library, nu ook een 
voedselkastje. Een initiatief van één van de ge-
bruikers van Bethel, de Haagse Dominicus.
Het nieuwe voedselkastje staat sinds een paar weken op 
haar plek! Je kunt eruit halen wat je nodig hebt en erin zet-
ten als je iets kwijt kunt aan houdbare etenswaren. take 
what you need, leave what you can is het credo. 
Gelukkig weten veel mensen de weg al te vinden, maar geef 
het door! Hoe meer er gebruik van wordt gemaakt, hoe be-
ter! De Haagse Dominicus wil graag delen en geven!

Meer weten? Kijk op www.haagsedominicus.nl
Tamme Wiegersma

Bergkerkmaaltijd

Op 17 oktober is er weer een heerlijk driegangen dinertje te beleven in de 
mooie benedenzaal van onze Bergkerk. We ontmoeten, praten, eten 
en lachen met elkaar. Om 17 uur bent u van harte welkom. Er is wat te 

drinken en te knabbelen en om 17.30 uur start de maaltijd. Wilt u dieetwensen 
doorgeven, dan houden we daar rekening mee. U kunt zich opgeven tot en met de 
donderdag voorafgaand aan de maaltijd. Bij mij via 070 368 87 31 of 06 24 21 71 15. 
Wij, Anje, Aaltje en Gerdie verheugen ons op uw komst. Met vriendelijke groeten,

Gerdie van der Kolk - Bongers
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Een laatste column
Dit is mijn laatste column voor de Bergkerkkrant.
Ik schrijf deze in de tussentijd tussen ‘beroep aangenomen’ en 
‘afscheid en intrede’. Een tussengebied, waarin het vertrouwde 
voorbijgaat en het nieuwe nog niet begonnen is.

In deze weken ben ik bezig met psalm 146, de psalm die cen-
traal zal staan tijdens de afscheidsdienst. In deze psalm wordt 
van God gezegd: die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en 
alles wat daar leeft, Hij die trouw is tot in eeuwigheid. De psalm 
focust op wat blijft: de trouw van God en de uitnodiging aan 
mensen om ‘beeld en gelijkenis’ van deze God te zijn: ‘brood 
geven aan hongerigen, vreemdelingen beschermen, elkaar en 
anderen oprichten en steunen’. De psalm werd aangehaald in 
de brief die classispredikant Julia van Rijn schreef bij de oproep 
van onze Protestantse Kerk om tijdelijke woonruimtes te zoe-
ken voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ge-
kregen (de zogenoemde ‘statushouders’). Omdat voor elke sta-
tushouder die een plek krijgt in onze steden en dorpen, iemand 
die wacht op een aanmeldprocedure kan worden toegelaten. 
Om zo samen iets te doen aan de onmenselijke toestanden in 
Ter Apel. Het is een concrete vertaling van de woorden uit de 
psalm: ‘bescherm de vreemdeling’.

Graag leg ik gedichten naast een psalm. Het helpt mij om de 
psalm te vertalen naar nu.

Veel dichters schreven gedichten bij de psalmen. Sommigen 
schreven zelfs bij elke psalm één gedicht (o.a. Anton Ent en Ka-
rel Eykman). Karel Eykman zet boven psalm 146: ‘Waar is God 
te vinden?’. Een vraag die altijd weer opklinkt. En zegt dan (ik 
citeer het onvolledig):

Als ergens iemand voor elkaar weet te krijgen
dat wie sterft van de honger
eten kan vinden
en wie klem zit
toch los komt
(…)
dat wie gebukt gaat
zijn rug weer recht
en wie alleen is
wordt opgevangen
(…)
dan kan God niet ver zijn.

De tekst van Eykman is langer. Hij benoemt nog meer wat men-
sen ‘voor elkaar kunnen krijgen’. Ik heb op de plaats van een 
aantal regels stippeltjes gezet. En op die stippellijnen kunnen 
we dan zelf van alles invullen: wat jij voor een ander kunt doen 
en wat een ander voor jou betekent. Kleine en grote dingen, 
waardoor we elkaar de ervaring kunnen geven, dat ‘God niet 
ver is’. Soms is een knipoog al genoeg.

Met een hartelijke groet, Martine Nijveld

(De teksten van Karel Eykman vindt u in: ‘Een knipoog van u zou al helpen’.)

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 de laatste column 
van ds. Martine Nijveld.

Volle bak met Kids

Op zondag 4 september had 
ik de beurt om de kinderne-
vendienst te leiden. Er ble-

ken zowaar tien kinderen aanwezig. 
Mijn eigen kids had ik vooraf wat ta-
ken gegeven en met af en toe wat assis-
tentie van Mirjam gingen we in de be-
nedenzaal van de Bergkerk aan de slag 
met het scheppingsverhaal. Dit bleek 
goed bij een van de gezongen liederen 
te passen.

Anje zorgde voor een grote kan li-
monade en een lading koekjes, die wij 
dan weer uitdeelden.

We hebben ‘Happy Stones’ ge-
maakt over dit thema. Happy Stones 
zijn kleurrijke en vrolijk beschilderde 

steentjes, die je ergens op straat neer-
legt om mensen die zo’n steen vinden 
blij te maken. De kinderen deden 

hun best en de mooiste creaties wer-
den gemaakt.

Durkje Haijma

Het gonst in Loosduinen
De Ontmoetingskerk  in Loos-
duinen werd in 2013 gesloten 
voor de ere dienst en de bijho-
rende wijkgemeente opgeheven.  
Een aantal gemeenteleden vond 
onderdak bij de Bergkerk Ge-
meente.  Sindsdien is zijn er heel 
wat plannen gemaakt en weer 
aangepast over hoe nu verder 
met het kerkgebouw, herbestem-
ming, of  afbreken en nieuw-
bouw  of iets er tussen in. Het 
kwam allemaal voorbij. Jean 
Quist meldt in dit artikel wat de 
huidige stand van zaken is.

Het gonst in Loosduinen als 
het om de Ontmoetingskerk 
gaat. Die moet plaatsma-

ken voor woongebouw Loos met 78 
betaalbare huurwoningen, stelt een 
bouwbord in het vooruitzicht. Gereed 
in 2023, voegt een stempel van goed-
keuring eraan toe. Maar niet iedereen 
stemt klaarblijkelijk zomaar in met de 
sloop en de nieuwbouw. De naam van 
projectontwikkelaar Lingotto is met 
zwarte verf grotendeels onleesbaar ge-
maakt, net als het digitale adres dat op 
verzoek meer informatie verstrekt.

Dat het gonst is een manier om te 
zeggen dat het plan nogal wat rumoer 
teweeg brengt. Een petitie op https://
www.petities.com/stop_de_sloop_
van_de_ontmoetingskerk_in_loos-
duinen roept iedereen die enige sym-
pathie heeft voor het kerkgebouw en 
het kenmerkende witte stalen kruis te 
tekenen voor behoud. Niet in de laat-
ste plaats omdat de Ontmoetingskerk 
op de hoek van de Aaltje Noordewier-
straat en de Louis Davidsstraat vol-
gens de opstellers van de petitie “één 
van de weinige kenmerkende gebou-
wen van Loosduinen” is. Hun doel: 
“Laten we dit pand behouden en een 
nieuwe maatschappelijke functie ge-
ven. En als dat niet mogelijk is en er 
per se woningbouw moet komen, laat 
er dan een kleinschaliger project wor-
den gebouwd in samenspraak met de 
bewoners in de buurt.”

Ruim drie jaar geleden ging de pe-
titie het wereldwijde web op. Sinds-
dien 58 keer getekend. Voor het laatst 
op 1 juli van dit jaar. Eigenlijk had het 
toen niet meer moeten gonzen. In 
het plan waren kerk en kruis in 2020 
verdwenen en zouden de bewoners 
in 2021 en 2022 hun appartementen 
kunnen betrekken. En het is maar zeer 
de vraag of dat in 2023 dan wel kan, 

Maaltijden Bethel

De vegetarische maaltijden op donderdag in buurt- en kerkhuis Bethel 
vinden vanaf september op de tweede en vierde donderdag van de 
maand plaats.

U kunt zich opgeven via maaltijden@betheldenhaag.nl of 070 318 16 56.
Klaas Bruins

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. Wie wil mee helpen? Ben je jong of oud, man of vrouw: iedereen 
kan meedoen. Geef je op bij Nelleke, info@jeugdwerkdenhaagwest.nl of 070 
363 04 72.

De kerstcommissie

tien jaar nadat op die plek de laatste 
kerkdienst werd gehouden. Want het 
is er stil, heel stil. Projectontwikkelaar 
Lingotto houdt op z’n website nog een 
slag om de arm: het kan ook zomaar 
2024 worden.

Voor wie het even kwijt is: de Ont-
moetingskerk werd in 1969 gebouwd 
naar een ontwerp van architect Geert 
Drexhage (1914 - 1982) van het bureau 
Drexhage, Sterkenburg, Bodon & 
Venstra; kortweg DSBV. Op een ge-
geven moment kwamen er te weinig 
mensen om de kerk open te houden. 
Daardoor daalden ook de inkom-
sten, met veel achterstallig onderhoud 
als gevolg. Het college van kerkrent-
meesters liet nog onderzoeken of het 
gebouw voor andere functies dan die 
van kerk geschikt te maken zou zijn. 
Niet dus.

Eerst zouden op de plek van de kerk 

vijftien verdiepingen hoogbouw ko-
men. Adviseurs van het bureau M3E 
stelden voor het kerkgebouw te behou-
den. Wie wil meekijken, slaat https://
m3e.nl/projecten/874-herbestem-
ming-ontmoetingskerk-den-haag er 
even op na. Nu voorziet het plan in 
een u-vormig gebouw van maximaal 
negen woonlagen. De appartementen 
van het complex zijn vooral voor seni-
oren. Daaronder komt een parkeerga-
rage voor 54 auto’s. Raadslid William 
de Blok van Hart voor Den Haag/
Groep de Mos stelde eerder voor een 
ontmoetingsruimte voor ouderen in 
de nieuwbouw te maken. “Het aantal 
huishoudens van 55 en ouder groeit 
de komende jaren gestaag, juist in een 
stadsdeel als Loosduinen.” Als dat 
doorgaat, blijft er toch iets van ont-
moeting behouden.

Jean Quist
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Dag Martine... 
Op deze pagina kijken we aan 
de hand van foto’s nog een keer 
terug naar zeven boeiende jaren 
waarin veel gebeurde. Een tijd 
vol veranderingen die soms 
zeer welkom waren en soms 
anders uitpakten dan voorzien. 
Je vierde in ons midden het 25 
jarig jubileum als predikant. 
Je leverde een eigen bijdrage 
aan de pastorale zorg, iets wat 
je op de foto’s minder terug 
ziet maar wel belangrijk was. 
Het jeugdwerk mocht altijd op 
een welwillend oor rekenen en 
meer. Ook wij volwassen pikten 
daar in de diensten een graan-
tje van mee als er weer een 
bijbelse uitleg gekoppeld werd 
aan een prentenboek voor 4 tot 
7 jarigen. Ook deze Wijkkrant 
mocht op je support rekenen met 
uiteenlopende bijdrages elke 
maand weer. En nu dan het 
afscheid. 

Dank je wel Martine. Het ga 
jouw en je man Theus goed in je 
nieuwe gemeente. 
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Eindredactie:
Marinus van Kooij, 
tel. 06 51 69 84 80  
Martha Michielsen
Jean Quist 
wijkkrantdhw@gmail.com

Correspondenten:
Bergkerk: Edwine Muller, 
tel. (070) 365 11 66, 
e.muller-buschman@ziggo.nl
Buurt-en-kerkhuis Bethel: 
Klaas Bruins, tel. (070) 318 16 56, 
KBruins@stekdenhaag.nl

Administrateur/Advertenties
Cees Kaas
Tel. (070) 345 61 53
c.kaas@telfort.nl

Bankrekeningnummer
NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad Den-Haag West)

Opmaakredacteur:  
Herman Hartman
Druk: Drukkerij Van de Sande

Erediensten oktober 2022
Datum Bergkerk 10 uur Bijzonderheden 

02 oktober Ds. Casper van Dongen 17e zondag na Pinksteren
Na dienst gemeenteberaad

09 oktober Ds. Fokke Fennema 18e zondag na Pinksteren

16 oktober Ds. Tom Fossen, Amersfoort 19e zondag na Pinksteren

23 oktober Ds. Theo Hettema 20e zondag na Pinksteren,  
Heilig Avondmaal m.m.v. cantorij

30 oktober Ds. David Schiethart 1e zondag van de Voleinding

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

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 oktober 2022
  Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
02 oktober Oecumenisch Habakuk 3: 1-3; 16-19 2 Timoteüs 1: 6-14 Lucas 17: 1-10
09 oktober Oecumenisch  2 Koningen 17: (5-7) 24, 29-34 2 Timoteüs 2: 8-15 Lucas 17: 11-19
16 oktober Oecumenisch Genesis 32: 23-32  2 Timoteüs 3: 14-4: 5 Lucas 18: 1-8
 Alternatief  2 Koningen 2: 19-25
23 oktober Oecumenisch Jeremia 14:7-10; 19-22 2 Timoteüs 4: 6-8; 16-18 Lucas 18: 9-14
 Alternatief  2 Koningen 4: 8-37
30 oktober  Oecumenisch  Genesis 12: 1-8 2 Tessalonicenzen 1: 1-12  Lucas 19: 1-10
 Alternatief  2 Koningen 5: 1-19a

Rond de diensten
Welkom in de kerk!
Elke zondagmorgen gaan de kerkdeuren open: van harte welkom! Na afloop is 
er koffiedrinken: ontmoeting, bijpraten, gezelligheid. U bent ook welkom bij de 
uitzending van onze diensten via livestream en kerkomroep. Het rooster van de 
kerkdiensten vindt u hiernaast.

Elke eerste zondag van de maand is er kindernevendienst. Op de andere zon-
dagen staat een doos vol materialen voor kinderen op een tafel achterin de kerk: 
met verhalen, de Bijbel in stripvorm, kleurplaten en puzzels.

Terugblik: de doop van Mauk

Op zondag 21 augustus werd het zoontje van één van onze gemeenteleden ge-
doopt. Het was een mooi feest, met alle gasten erbij, samen zingen in een goed 
gevulde kerk. En de dopeling liet zich tevreden lachend dopen. We wensen hem, 
zijn zus en ouders – en alle mensen om hem heen, zegen en alle goeds op zijn weg.

ds. Martine Nijveld.

BethelMuziekMatinee

Helaas kon door ziekte de Bethel-
MuziekMatinee van september 
niet doorgaan. 

Op zondag 16 oktober om 15 uur star-
ten we het seizoen met een optreden van de 
Cantantes en het SXFNQRTT van Hen-
ri de Vries. Welkom vanaf 14.30 uur. Het 
concert duurt ongeveer een uur met daarna 
ontmoetingen en gezelligheid onder het ge-
not van een drankje.

Kosten: een vrijwillige bijdrage bij de 
uitgang. Van harte welkom.

Klaas Bruins

Aan de rafelranden  
van het nieuws
Nieuws is er altijd weer, elke dag opnieuw. Je neemt het elke dag tot 
je, met dezer weken bijna elke dag de worsteling met de opvang van 
ontheemde vluchtelingen. Opinies en meningen buitelen over elkaar 
heen, maar leiden al maanden nauwelijks tot concrete stappen. 
Vanaf de bank is het gemakkelijk om daar zelf iets van de vinden.

En dan ligt er ineens een mail gericht aan onze Wijkgemeente, met een 
vraag en een mededeling tegelijk, afkomstig van de Algemene Kerken-
raad en STEK hier in Den Haag. De korte samenvatting is dat Buurt-en-

Kerkhuis Bethel gedurende enkele weken wordt ingezet als noodopvang van 20 
vluchtelingen ter verlichting van de druk in het Aanmeldcentrum in ter Apel. 
Aan deze beslissing gaat een langer voortraject vooraf waarbij de Protestantse 
Kerken vanuit hun geloofsvisie steeds duidelijker stelling nemen tegen de inhu-
mane behandeling van vluchtelingen in ons land. Dat heeft de laatste maanden 
er toe geleid dat op steeds meer plaatsen kerken betrokken raakten bij het bieden 
van noodopvang. Nu is ook Den Haag aan de beurt.

Het nieuws is ineens erg concreet. Er worden vrijwilligers gezocht die kunnen 
assisteren bij deze opvang in Buurt-en-Kerkhuis Bethel. We hebben deze op-
roep zo snel mogelijk onder de aandacht gebracht bij de leden van onze Wijkge-
meente. Als deze Wijkkrant verschijnt is die eerste periode al een heel eind ver-
streken. Zo kun je zelf ineens een piepklein onderdeel worden van het nieuws. 
Tegelijkertijd is er het besef dat je als Wijkgemeente alleen kunt opereren als 
je je eigen taken goed invult. Ook dat vraagt de nodige inzet van vrijwilligers 
onder onze gemeenteleden.  

Herman Hartman

Vacature
Medewerker Kerkelijk Bureau (32 uur)

Ben jij degene die ervoor zorgt dat alles op 
rolletjes loopt? Ben je goed in organiseren, helder 
communiceren en bloei jij op van een baan die heel 
veelzijdig is? Kom bij ons werken! De Protestantse Kerk 
Den Haag zoekt een nieuwe collega voor het Kerkelijk 
Bureau.

Als medewerker Kerkelijk Bureau kom je werken in een 
team van vijf gedreven mensen, die verantwoordelijk 
zijn voor de ondersteuning van de wijkgemeenten, de 
Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters op verschillende onderwerpen. 
Natuurlijk ben je nu nog niet een door de wol geverfde medewerker Kerkelijk Bureau, maar 
daar gaan we je bij helpen. In afstemming met elkaar bepalen we welke onderwerpen jij voor 
je rekening gaat nemen.
Meer informatie: protestantsekerkdenhaag.nl. Reageren kan tot en met 1 oktober 2022.
Marianne Polderman
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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
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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 oktober 2022
Zo 2 11.15 u Gemeenteberaad, Bergkerk
Zo 16  14.30 u BethelMuziekMatinee,  
   De Cantantes en het SXFNQRTT
Ma 17 19.30 u Bergkerkmaaltijd
Ma 26 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 
novembernummer 
uiterlijk op 10 oktober  
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.

‘Ik word altijd zo vrolijk als ik naar haar toe fiets’
Birthe Jillissen, maatje bij 2GO

“Toen ik aangenomen werd, noem-
den ze mij een ‘bezoekdame’ of een 
‘gezelschapsdame’.” Birthe Jillissen 

lacht. “In Denemarken hebben we het 
woord ‘bezoekvriend’. Een maatje is 
een soort vriend,” vertelt ze. “Iedere 
woensdagmiddag van half vier tot vijf 
uur ben ik bij mijn maatje. Ik word al-
tijd zo vrolijk als ik naar haar toe fiets 
om haar weer te ontmoeten.”

“Mijn maatje had het vertrouwen 
in haar medemensen verloren en dat 
was niet zonder reden. Als ik een heel 
klein beetje dat leed kan verzachten 
door een soort vriendschap aan te bie-
den en daar trouw in te zijn, dan ben 
ik daar heel blij om. Ik vind het ook 
fijn om mij nuttig te voelen. En nu ik 
met pensioen ben, geeft een vaste ac-
tiviteit in de week ook structuur aan 
mijn eigen leven. Het mes snijdt aan 
twee kanten.”

Birthe Jillissen is tweeënzeventig 
jaar en geboren en getogen in Dene-
marken. Ze trouwde in Nederland. 
Ze kreeg een dochter en bleef hier wo-
nen. Tot aan haar pensioen werkte ze 
vooral in de zorg. Sinds een jaar is ze 
maatje in het project 2GO, een project 
dat slachtoffers van geweld en men-
senhandel ondersteunt door samen 
dingen te ondernemen. “Ik vind het 
erbarmelijk, echt onmenselijk, hoe we 
in Nederland, of eigenlijk in heel Eu-
ropa, met vluchtelingen en migranten 
omgaan,” zegt ze verontwaardigd.

Met haar maatje is Birthe vooral 
aan het handwerken. “Mijn maatje 
durfde niet naar buiten. Via YouTube 
leerde ze zichzelf hoe je moet haken. 
Ze was er erg handig in, maar kwam er 
niet verder mee. Mijn eerste opleiding 
was lerares handwerken, daarom ben 
ik aan haar gekoppeld. Ik kon haar 
nieuwe dingen laten ontdekken, iets 
anders leren en samen met haar oefe-
nen. Ik vind het geweldig om te zien 

hoe trots ze is als ze iets gemaakt heeft 
en hoe ze daardoor langzaam ook 
weer trots wordt op zichzelf. Ze wordt 
steeds assertiever.”

Birthe kwam bij 2GO via Stek-me-
dewerker Folly Hemrica. “Vroeger 
waren we buren,” licht ze toe. “Toen 
Folly ging verhuizen, miste ik haar en 
we hielden contact. Toen ze me belde 
was ik al op zoek naar vrijwilligers-
werk, maar door corona twijfelde ik 
aan groepsactiviteiten. De één op één 
activiteiten met een maatje voelden 
veiliger. Zo ben ik Stek ingerold. Ik 
ben erin getrokken door Folly,” vertelt 
ze geanimeerd.

Het klikt goed tussen Birthe en 
haar maatje. “Er zijn best dingen die 
onduidelijk zijn,” vertelt ze. “Ze praat 
bijvoorbeeld nooit, echt nooit over 
haar verleden. Ook niet over haar fa-
milie in Afrika. Daar vraag ik dan ook 
niet naar. Het is haar goed recht om er 
niet over te willen praten. Ze gaat naar 
professionele hulpverleners waar ze 
goed geholpen wordt. Ik ben er voor 
leuk menselijk contact. En dat mag op 
haar voorwaarden, met waar zij wel of 

niet over wil praten en wat zij wel of 
niet wil doen.”

Na even nadenken voegt ze eraan 
toe: “Als maatje bij 2GO moet je zelf 
niet te nadrukkelijk aanwezig willen 
zijn en niet steeds iets nieuws willen. 
Deze mensen zijn al zo vaak wegge-
drukt of onderdrukt geweest. Ik denk 
dat ze vooral iemand nodig hebben 
die trouw is. Je moet geduldig zijn en 
extra vriendelijk. Voor jezelf is het bo-
vendien leuk als je een beetje humor 
hebt.”

Stralend zegt ze: “Ik ben soms een 
beetje sarcastisch en dat vindt niet ie-
dereen even fijn, maar daar moet zij 
vreselijk om lachen. Het is heel leuk 
als je ineens dezelfde humor blijkt te 
hebben. Daar was ik echt verbaasd 
over. Ik zou het contact met haar erg 
missen. Laatst vroeg ze: “Als ik moet 
verhuizen, ben ik jou dan ook kwijt?” 
Ik heb met haar afgesproken dat we 
dan contact blijven houden. We zijn 
nu sokken aan het breien. Ze moet al-
leen de tenen nog. Die maken we vol-
gende week.”

Camie van der Brug

Gemeenteberaad Zondag 2 oktober  

U komt toch ook!


