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Het getal zeven is een Bijbels ge-
tal van volheid. Na een volheid 
van zeven jaren neem ik af-
scheid van de Protestantse Kerk 
in Den Haag. Afscheid van de 
gemeente rond de Bergkerk.

Begin juli heb ik het beroep aan-
genomen dat de Protestantse 
Gemeente Oosterbeek-Wolf-

heze op mij heeft  uitgebracht. Op zon-
dag 9 oktober zal ik daar intrede doen.

Een volheid van zeven jaren: met 
een veelheid aan contacten. Het 
blijft  één van de mooiste dingen van 
het predikantswerk: een tijdje op-
trekken met mensen in lief en leed, 
in vreugde en verdriet. Ik heb veel 
levensverhalen gehoord. Verhalen 
die mij stil maakten. Dank voor alle 
vertrouwen.

Het waren zeven jaren met een 
veelheid aan vieringen: Anders Vie-
ren, feestdagen, doopdiensten, groene 
diensten, buurt-en-kerkdiensten, oe-
cumenische vieringen. En natuurlijk 
alle ‘gewone’ zondagsdiensten (maar 
hoe ‘gewoon’ is dat eigenlijk!). Dank 
voor alle mooie muziek en voor het sa-
men zingen. Heerlijk om met elkaar te 
genieten van de volheid van het nieu-
we Liedboek (nu al bijna tien jaar in 
gebruik): van klassiek lied tot speelse 
canon. Fijn dat het allemaal kon!

Dank voor alle samenwerken: ver-
gaderen, mailen, appen, zweten en 
genieten, lachen, mouwen opstropen, 
creativiteit. Voor samen eten en sa-
men koffi  edrinken.

Dank aan alle mensen die in de 
afgelopen jaren meededen aan een 
gespreksgroep. Ik heb genoten van de 
gesprekken rond bijbelverhalen en de 
avonden met gedichten. Live en ook - 
even - online.

Dank aan de kinderen in Kinder-
nevendienst en Kliederkerk en Kerst-
vieringen voor jong en oud: jullie ga-
ven mij de ruimte om bijbelverhalen 
anders te vertellen.

Het waren jaren met goede collegi-
aliteit: wat hebben we een plezier ge-
had in ons team van vier: Sity, Klaas, 
Axel en ik. Veel gedeeld, samen nage-
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Afscheid na een volheid 
van zeven jaar

dacht, jaarthema’s uitgewerkt, dien-
sten voorbereid.

Het heeft  mij ook de kennisma-
king gebracht met de Duitse Kirchen-
tag, dat grootse inspiratiefestival van 
de Duitse kerken, waar we met een 
groep gemeenteleden twee keer aan 
meegedaan hebben.

Een grote vreugde was voor mij 
ook de oecumenische samenwer-
king: in de vieringen in de Week van 
de Eenheid en de Vredesweek, maar 
ook op de Aswoensdag, een voor mij 
altijd weer indrukwekkend begin van 
de Veertigdagentijd. We hebben een 
paar gespreksgroepen gedaan in oecu-
menisch verband en zijn samen naar 
moskee en hindoetempel geweest.

Dank ook voor alle andere samen-
werking. En dan denk ik aan de kosters 
en aan de mensen van muziek en zang! 
Aan de kerkenraadsleden en aan alle 
vrijwilligers. Aan uitvaartverzorgers. 
Aan de collega’s in de stad, in woon-
zorginstellingen en ziekenhuizen.

Het waren zeven goed gevulde ja-
ren. Met mooie tijden, moeilijke pe-
riodes en tumultueuze momenten. 
Met een veelheid aan ervaringen: er 
is veel gebeurd en ik heb veel geleerd. 

Er is ook veel níet gebeurd, waarvan ik 
wel hoopte dat het zou komen. En dan 
denk ik vooral aan het samengaan - en 
weer uiteengaan - in Den Haag-West. 
Blij ben ik dat ik in rustig vaarwater 
mag vertrekken.

Dat alles in een volheid van zeven 
jaren: er zou nog veel meer te vertellen 
zijn.

In deze zeven jaar hebben Th eus 
en ik ook volop genoten van onze 
woonomgeving. Het was uniek om zo 
dicht bij zee en duinen te wonen. En 
ook de nabijheid van musea heeft  ons 
veel moois gebracht. We hebben geno-
ten van de levendigheid van de stad en 
het wonen in het groen. En ook onze 
kinderen maakten graag gebruik van 
‘pension de Fuut’ om van het strand te 
genieten.

En nu gaan we verder. Voorgan-
gers zijn voorbijgangers. Zo wordt 
vaak gezegd bij het afscheid van een 
predikant. En dat is een waar woord. 
Maar liever sta ik met u in de af-
scheidsdienst stil bij wat blijft . Aan 
de hand van psalm 146. Ik hoop velen 
van u te ontmoeten en te groeten op 
zondag 25 september.

ds. Martine Nijveld

Uit de kerkenraad

Na een periode van zeven jaar zullen we met pijn in ons hart op 25 sep-
tember afscheid nemen van onze wijkpredikant ds. Martine Nijveld. 
We zullen haar gaan missen. We hebben zeven jaar fi jn met haar sa-

mengewerkt. Naast vele andere kwaliteiten, was zij ook heel goed in het onder-
steunen van de kerkenraad en wist zij ons vaak met een frisse blik te wijzen op 
andere mogelijkheden.

Zij zal op 9 oktober als predikant verbonden worden aan de Protestantse ge-
meente Oosterbeek-Wolfh eze.

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zondag 25 september om 10.00 
uur in de Bergkerk. Voorafgaand zullen wij op zaterdagmiddag 24 september 
van 15.00 tot 17.00 uur onder genot van een drankje in de Bergkerk op informele 
wijze afscheid nemen van ds. Martine en haar man Th eus v.d. Broek. Ook daar 
bent u van harte welkom.

Ineke Rog (Scriba)

Gemeentemaaltijd 
Bergkerk

Zomerkamp 2022 LuyksgestelZomerkamp 2022 Luyksgestel
Het was een geslaagde week met 

mooi weer in Luyksgestel. Het was 
erg fi jn dat we de twee nieuwe ten-
ten konden aanschaff en. We hebben 
er met plezier gebruik van gemaakt. 
In de volgende Wijkkrant een uitge-
breid verslag van de kampweek.

Op de foto’s de tenten: bij het 
ontbijt op bed brood uitdelen, de 
tent wordt netjes schoongehouden 
en in het rijtje tenten is het de vijfde 
van links.

Nelleke van Kooij

Na de kerkdienst op zondag 14 au-
gustus namen zo'n veertig gemeen-
teleden deel aan de gezamenlijke 
lunch, die vooraf werd gegaan door 
een, door ds. Martine Nijveld voor-
bereidde, bijbel-quiz.
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Opruimen - een column
Jaren geleden kreeg ik een boek cadeau van Ursus Wehrli met 
de titel ‘Opruimen, dat is (de) kunst’.

Een boek vol foto’s. Als u een indruk wilt krijgen, google dan 
op ‘ursus wehrli kunst aufräumen’.

Op elke linkerpagina in het boek staat een foto van een si-
tuatie uit ons dagelijks leven: een waslijn, een bak friet, een 
zandbak vol speelgoed, een veld vol mensen. Op de rechter-
pagina een foto met alles van de linkerpagina erop, maar dan 
‘opgeruimd’: de frietjes liggen in het gelid, naast het bakje en 
de mayo. De was is op kleur gerangschikt. Het speelgoed in de 
zandbak ligt emmer bij emmer, schep bij schep, gieter bij gieter 
op keurig aangeharkt zand. Een humoristische fotoreeks. Een 
boek om op je salontafel te leggen. En het kan niet anders of je 
schiet al bladerend in de lach.

Ik heb de afgelopen weken veel opgeruimd. Ons nieuwe huis 
is kleiner dan onze huidige woning. Dus we moesten ‘aan de 
bak’. Ik zal niet de eerste en enige zijn die aan het opruimen 
slaat: wie kleiner gaat wonen, in andere leefomstandigheden 
komt, kan ervan meepraten.

Mijn ervaring is dat opruimen een vorm van topsport is. Trap 
op en trap af, naar de kringloop, acties via Marktplaats, sjou-
wen met dozen. Ook emotioneel. Wat er allemaal niet door je 
handen gaat: tekeningen van de kinderen, knutselwerkjes uit 
je eigen schooltijd, vergeten foto’s, kinderboeken, verslagen 
van studiedagen en vergaderingen, jaarverslagen van mijn werk 
hier, al die getuigenissen van dingen die je deed of meemaakte. 
Veel mag als bagage mee. Andere zaken kunnen weg. Zijn mis-
schien ook ballast geworden. Opruimen en verhuizen worden 
zo momenten van evaluatie en balans opmaken. En er kan ook 
nieuwe ruimte komen.

Ineens schoot mij te binnen dat in de Bijbel vaak gesproken 
wordt over ‘verkopen wat je bezit’, over ‘loslaten’, over ‘niet 
vasthouden’. Misschien dat Jezus het daar ook wel zo vaak over 
heeft omdat het ons mensen gegund wordt een nieuw begin 
te maken. Een volk trekt door de zee en laat het oude land ach-
ter zich. Abraham verlaat zijn land en stad en gaat op weg zon-
der te weten waar hij zal komen. Kerken sluiten en tóch gaat er 
vaak op een andere manier iets door. We stoppen met oude 
gewoontes en zoeken een nieuwe manier van leven en samen-
leven, die goed is voor mens en natuur.

Ik hoor het ook verwoord in één van mijn favoriete liederen 
uit het liedboek, lied 605: “De toekomst is al gaande, lokt on-
danks tegenstand ons weg uit het bestaande naar eens te vin-
den land”. En dan zingt het vierde couplet hoopvol over een 
God die ons daarbij ‘draagt en dient’.

ds. Martine Nijveld

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 
ds. Martine Nijveld.

Zeer geslaagde Senioren Vakantieweek 
Bosbeskapel

Op zaterdag 30 juli vertrok-
ken we met 35 personen van-
uit de Bosbeskapel. Na een 

voorspoedige reis kwamen we op tijd 
aan bij het Hof van Putten. We ver-
trokken met mooi weer en hebben 
dat de hele week gehouden. Zondag-
morgen liepen we bijna allemaal naar 
de An dreaskerk in Putten.  ’s Middags 
was er tijd voor een heerlijke wande-
ling in het vlak achter het hotel gele-
gen bos. De volgende dag bezochten 
we het Palingmuseum in Harderwijk. 
De lunch met kibbeling of lekkerbek 
smaakte heerlijk, ook was er een inte-
ressante uitleg over de paling en de ro-

kerij. Op dinsdagmiddag vertrokken 
we voor een bustocht over de Veluwe 
met koffi  e/thee op het Kasteel Can-
nenburch en tot slot een bezoek aan 
IJs van Co, het lekkerste ijs van de 
Veluwe! Ondanks dat het woensdag 
de warmste dag was liep bijna iedereen 
naar de weekmarkt in het centrum, 
lekker rondkijken en een terrasje zoe-
ken. ’s Middags ging een aantal van 
ons nog even naar de kringloopwin-
kel. Na het diner hielden we onze tra-
ditionele Bingo met leuke prijzen. Het 
varen op het Randmeer vanuit Elburg 
op donderdag met een stralende zon 
was een groot succes. Op onze laatste 

dag waren we actief met een paar leu-
ke zit-volksdansen o.l.v. Ineke Burger. 
’s Avonds onze gezellige slotavond met 
livemuziek en diverse voordrachten. 
Jammer genoeg moesten we zaterdag 
alweer naar huis, we hadden allemaal 
wel zin om te blijven. De kamers van 
het hotel waren prima, ook de buff et-
ten waren erg goed verzorgd met heer-
lijke toetjes en we zijn vast allemaal 
wat aangekomen. Mede dankzij onze 
chauff eur kijken we terug op een fan-
tastische week en gaan zeker nog eens 
terug naar het Hof van Putten.

Gelske, Marianne, Coby en Gerard

Vrijwilligersvacature maatje 2GO

Als vrijwilliger bij Stekproject 2GO - een maatjesproject voor mensen die 
mensenhandel of huiselijk geweld hebben meegemaakt - help je mensen 
om hun isolement te doorbreken. Je onderneemt samen leuke activitei-

ten, zoals eten, wandelen, naar een activiteit in de buurt gaan, een museum be-
zoeken en daarbij gezellig kletsen of Nederlands oefenen. 

Ben je geduldig en luistervaardig, en beschik je over doorzettingsvermogen 
en de sociale vaardigheden om een vertrouwensband op te bouwen? Word dan 
actief bij 2GO! Voor meer informatie of een oriënterend gesprek kun je contact 
opnemen met:

Margie Kranenburg, mkranenburg@stekdenhaag.nl en Cherry Prins, 
cprins@stekdenhaag.nl, 070 318 16 24.

Camie van der Brug

Heb je nou net als de kamerling 
uit het Bijbelverhaal in Han-
delingen 8, en dat was twee-
duizend jaar geleden, dat als je 
de Bijbel leest, je net als hij met 
vragen zit zoals ‘wat wordt er 
nou precies bedoeld?’. Zou je wel 
eens meer willen weten over de 
Bijbel, hoe zit die Bijbel in el-
kaar en hoe zit het met het Oude 
en het Nieuwe Testament? 

Wat is de geschiedenis van 
de kerk en waarom zijn 
er in de loop van de tijd 

allerlei dogma’s ontstaan? Welke vra-
gen kom je tegen bij ethiek en fi losofi e? 
En hoe zit het met al die variaties in de 
liturgieën van de verschillende kerken? 
Deze en nog veel meer vragen komen 
aan de orde in de cursus Th eologische 
vorming voor geïnteresseerden (TVG).

De cursus behandelt breed de ver-
schillende aspecten van de theologie 
van wereldgodsdiensten (Islam, Hin-
doeïsme, Boeddhisme). Hoe kijken 
mensen in Afrika, Latijns Ameri-
ka, Ethiopië, India en China vanuit 
hun eigen tradities aan tegen God 

Ontdekkingsreis door de wereld van geloof en Bijbel
Cursus theologische vorming 
voor geïnteresseerden (TVG)

en Jezus Christus? Ook het Joden-
dom en spiritualiteit zullen je vast 
inspireren. Vragen rond kerk en sa-
menleving komen ook aan de orde. 
Maar de meeste aandacht gaat toch 
uit naar de verhalen in het Oude en 
Nieuwe Testament.

Veel cursisten hebben de cursus 
ervaren als een verrassende ontdek-
kingsreis. De traditie is veel gevarieer-
der dan vaak wordt gedacht. Onder de 
deelnemers kom je mensen tegen van 
heel verschillende achtergronden. Dat 
levert onderling boeiende gesprekken 

op. De docenten komen uit Den Haag 
en omstreken.

Iedereen is welkom op de cursus 
ongeacht leeft ijd, achtergrond, oplei-
ding ,wel of geen godsdienst of geloof. 
De cursus duurt drie jaar en wordt in 
Den Haag in de zalen van de Christus 
Triumfatorkerk gegeven. Elk cursus-
jaar omvat 29 weken met per bijeen-
komst twee lessen van vijf kwartier. 
Aan het eind van de cursus krijg je een 
certifi caat.

Bij genoeg aanmeldingen begint 
het nieuwe cursusjaar de tweede week 
van september op woensdagavond.   

Nieuwsgierig geworden? Mail of 
bel dan naar de secretaris: Annemarie 
van Duijn: w.van.duyn1@kpnplanet.
nl, tel. 071 407 35 66 of 06 55 37 50 
48. Of ga naar de website van de TVG 
Den Haag: www.tvgdenhaag.nl

Annemarie van Duijn
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Erediensten september 2022
Datum Bergkerk 10 uur Bijzonderheden 

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

11 september Dr. Herbert Wevers,
Gorssel

14e zondag na Pinksteren

18 september Ds. Martine Nijveld en
Pastor Duncan Wielzen

15e zondag na Pinksteren  
Oecumenische dienst met Titus Brandsma 
gemeenschap, m.m.v. cantorij

25 september Ds. Martine Nijveld 16e zondag na Pinksteren, m.m.v. cantorij
Afscheidsdienst

2 oktober nog onbekend zie wijkgroet 17e 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 september 2022
 Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
04 september Deuteronomium 30: 15-20 Filemon 1-20 Lucas 14: 25-33
11 september Exodus 32: 7-14 1 Timoteüs 1: 12-17 Lucas 15: 1-10
18 september Amos 8: 4-7 1 Timoteüs 2: 1-8 Lucas 16: 1-(8)17
25 september Amos 6: 1-10 1 Timoteüs 6: 11b-19 Lucas 16: 19-31

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.

Zondag 18 september - Vredeszondag
Op zondag 18 september vieren we een oecumenische dienst in de Bergkerk, waar-
aan zangers uit parochie en gemeente onder leiding van Christi van der Hauw 
meewerken. Pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld zijn de voorgangers.

Thema van de vredesweek is dit jaar: ‘Generatie Vrede’.
Op de website www.vredesweek.

nl lezen we hierover: “Van Jemen en 
Palestina tot Zuid-Soedan en inmid-
dels ook op ons eigen continent in Oe-
kraïne: oorlog en geweld raakt mensen 
overal ter wereld. Gewapend conflict 
drijft miljoenen mensen op de vlucht, 
maakt ongelijkheid groter en werkt de 
klimaatcrisis in de hand. De oorlog in 
Oekraïne laat ons des te meer beseffen 
dat vrede geen vanzelfsprekendheid 
is, maar een gezamenlijk project waar 
élke dag aan moet worden gebouwd. 
Generatie Vrede verenigt burgers die 
in actie willen komen voor vrede, over 
grenzen en dwars door verschillen in 
huidskleur, gender en klasse heen: van 
de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen te-
gen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen 
maakt over hún toekomst. De vredeszondag wil mensen samenbrengen: om het 
gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop.”

Zondag 25 september - Afscheid ds. Martine Nijveld
Op zondag 25 september zal ik - na een volheid van zeven jaren - afscheid nemen 
van de gemeente rond de Bergkerk. Elders in dit nummer schrijf ik er meer over. 
De cantorij werkt mee.

De dienst zal cirkelen rond psalm 146: “De Heer wil ik loven, zolang ik leef, 
mijn God bezingen zolang ik besta”. In de afgelopen jaren heb ik regelmatig een 
psalm centraal gezet in de kerkdienst. Psalmen zijn levensliederen. Alles wat in 
het leven gebeurt aan vreugde en verdriet, wanhoop en hoop, eind en begin, on-
recht en recht, komt voorbij. Het lijkt me mooi om mijn Haagse tijd ook met een 
psalm te besluiten.

Zondag 9 oktober - Intrede ds. Martine Nijveld
Op zondag 9 oktober zal ik intrede doen in de Protestantse Gemeente Ooster-
beek-Wolfheze.

ds. Martine Nijveld

Streamer gezocht
Sinds de eerste corona lockdown worden de kerkdiensten van onze wijkge-

meente gestreamd via YouTube.
Andreas, Theus, Marinus en sinds een paar maanden ook Piet, zorgen 

er om beurten voor dat de wekelijkse kerkdienst thuis op tablet of televisie mee 
te vieren is. Met daarbij tussendoor nog de speciale diensten.

Veel gemeenteleden waarderen onze inspanning. Soms te zien aan de duimp-
jes omhoog op YouTube of aan een waarderende opmerking in de chat. We zien 
het ook aan het aantal kijkers. Natuurlijk zijn dat niet alleen gemeenteleden 
maar zeker ook andere belangstellenden. We bereiken dus een grotere doel-
groep. Vanwege de toegevoegde waarde heeft de kerkenraad besloten om ook na 
de coronacrisis deze voorziening te continueren.

Dat streamen van een kerkdienst brengt wel voorbereiding met zich mee. 
Zowel van te voren thuis, als ter plekke in de kerk. We werken nog steeds met de 
tijdelijke mobiele installatie, aangevuld met eigen apparatuur, die wekelijks op- 
en afgebouwd moet worden.

Tot nu toe is het steeds gelukt om elke zondag te streamen. Een enkele keer 
ging dat bijna mis: er waren veel diensten en er bleven tot op het laatste moment 
gaten in het rooster. Weer eens werd duidelijk dat het eigenlijk een te klein team 
is om de wekelijkse online kerkdienst te garanderen. 

Met het vertrek van ds. Martine naar een andere gemeente moeten we ook 
haar man Theus helaas gaan  missen. Daarom hierbij de volgende oproep:

Wie heeft zin en tijd om ons streamteam te komen versterken? Het kost je aan tijd één 
of twee keer per maand een kerkdienst streamen, met een uur aan voorbereiding in de 
week ervoor. Bediening van apparatuur en computerprogramma’s is te leren. Belang-
stelling? Laat het ons weten via wijkgemeentedenhaagwest@gmail.com

Wij gedenken
Johanna Catharina (Joke) Sijbrandij-van der Zee  
(3 november 1928 – 7 juli 2022)

Op woensdag 13 juli namen we in de Bergkerk afscheid van Joke Sijbrandij. 
Het afscheid stond vooral in het teken van dankbaarheid. Dankbaarheid om 
een lang en gezegend leven. Joke van der Zee werd geboren in Den Haag in een 
hecht gezin. Haar werk als docent in het nijverheidsonderwijs bracht haar naar 
Friesland. Haar huwelijk bracht haar terug in Den Haag, waar zij aan de Hoen-
derlaan kwam te wonen. Zij zou daar blijven wonen tot een paar maanden voor 
haar overlijden. De Hoenderlaan werd de plek in haar leven waaraan ze gehecht 
was. Daar beleefde ze veel vreugde, maar ging zij ook door de diepte van verdriet. 
Tweemaal werd ze weduwe en moest zij alleen verder haar weg in het leven vin-
den. Met haar innerlijke kracht en dankzij mensen om haar heen hervond zij de 
vreugde in het leven. Zij wist zich betrokken bij de familie en met name het con-
tact met de neven en nichten van der Zee en een kleinzoon Zegwaard deed haar 
goed. Ze genoot van het contact met hen. Betrokken was zij ook bij de kerkelijke 
gemeente. Jarenlang was zij actief in het Comité Meeleven en vond in de kerk 
vriendinnen. Met een aantal van hen tenniste zij met veel plezier tot op hoge 
leeftijd. Zij was dankbaar voor al deze contacten. Ze voelde dat zij er bij hoorde 
en dat zij iets kon betekenen voor mensen. Dat was belangrijk voor haar. Ook 
toen zij niet meer naar de kerk kon, volgde zij de diensten op haar tablet en belde 
zij veel met mensen uit de gemeente. Zo bleef zij betrokken. De laatste periode 
was moeilijk, vol ziekte en pijn. Zij vond het ook moeilijk om afhankelijk te zijn. 
Ze bepaalde graag zelf haar zaken. Maar desondanks was ze dankbaar voor de 
zorg en aandacht, waarmee de familie haar omringde. Vanuit die dankbaarheid 
kon zij zich ook in vertrouwen overgeven aan de Heer, die ons leven tot voltooi-
ing brengt in zijn licht.

ds. Olivier Elseman

Kliederkerk

Er stond een Kliederkerk ge-
pland op zondagmiddag 25 sep-
tember. Deze zal waarschijnlijk 

verplaatst worden naar een andere 
datum! We zullen dit via wijkgroet, 
website en andere media met u/jul-
lie delen! Nu al meer weten? Bel, app 
of mail: ds. Martine Nijveld, me.nij-
veld@ziggo.nl of 06 16 73 37 42 of 
Nelleke van Kooij, info@jeugdwerk-
denhaagwest.nl of 06 10 23 53 21.

ds. Martine Nijveld

Back from Summer BBQ

De Protestantse Kerk Den Haag heeft een Commissie Jeugd die vol ener-
gie aan de slag is. De Commissie is door de algemene kerkenraad inge-
steld om uitvoering te geven aan het brainstorm proces van een aantal 

jaren terug. De uitkomsten van dit proces zijn toen samengevat in het rapport 
‘Verankering Jeugdwerk’. De kern hiervan is om samen met andere Haagse ker-
ken met vereende krachten zorg te dragen voor jongeren binnen onze kerken en 
hopelijk ook daarbuiten.

Als Commissie dachten we om een start te maken met een ongedwongen 
kennismaking met/tussen jongeren in de Protestantse Kerk Den Haag (PKDH) 
die op de middelbare school zitten. Al gauw dachten we: waarom niet gelijk alle  
kerkelijk betrokken jongeren in Den Haag uitnodigen!?! Met onderstaande  uit-
nodiging doen we dat van harte! Onze wens is dat jongeren elkaar ontmoeten. 
Wij willen dan ook ongedwongen luisteren naar hun wensen naar de kerk(en) 
toe. Met vriendelijke groet,

Shari van den Hout

Uitnodiging Back from Summer BBQ
Save the date: zondag 11 September om 12.00 uur
Tuin BBQ - Westeinde 101 in Den Haag
Je bent terug van zomervakantie en zit op de middelbare.
Misschien terug in de kerk of bezig met de kerk. Tijd voor een 
jongerenactiviteit stads-kerk-breed!
Wees welkom op 11 september op de Back from Summer BBQ!
Ontspannen barbecueën met je vrienden en leeftijdsgenoten 
uit andere Haagse kerken.
(Jeugdleiders zijn ook welkom:)
Geef je vóór 1 september op via whatsapp 06 12 11 26 51 of 
via e-mail svandenhout@pkn-denhaag.nl met: je naam & leef-
tijd & of je vega eet.
Groeten van de PKDH BBQ Commissie: 
Imme, Jacomijn, Maike, Shari, Wietske, Willeke.
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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 september 2022
Wo 14  Cursus TGV, Christus Triumfatorkerk
Ma 19  Geen maaltijd in de Bergkerk
Za 24 15 u Informeel afscheid ds. Martine Nijveld
Zo 25  Geen Kliederkerk
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 1e en 3e 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
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 
oktober-nummer 
uiterlijk op 5 september  
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com

Collectebonnen

Collectebonnen kunnen worden besteld door het geld over te maken 
naar bankrekening NL21 INGB 0000510250 t.n.v. Prot. Wijkgemeen-
te 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.

Geen Bergkerk-maaltijd

Beste gemeenteleden, u bent van ons gewend om de derde maandag van de 
maand in de Bergkerk te kunnen eten. We moeten in de maand septem-
ber helaas één keer overslaan, soms komen we een paar handen te kort. 

We hopen in oktober weer een heerlijke maaltijd te kunnen opdienen.
Met een hartelijke groet,  Gerdie van der Kolk en Anje Broekman

Op onze reis door Denemar-
ken kwamen we in het zuid-
westen van Denemarken 

en in het westen van het schiereiland 
Jutland in de stad Ribe terecht. Ribe 
is de oudste nog bestaande stad van 
Denemarken en de oudste stad van 
heel Scandinavië. De stad is gebouwd 
aan het begin van de achtste eeuw en 
was tot aan het einde van de vijftiende 
eeuw een belangrijke handelsstad.

Midden in het centrum staat de 
Dom van Ribe, die werd gebouwd in 
de Vikingtijd in de negende eeuw als 
de eerste christelijke kerk van Dene-
marken. Sinds de reformatie in 1536 
is de dom Evangelisch-Luthers en be-
hoort tot de Deense Volkskerk.

Het is het best bewaarde romaan-
se gebouw van Denemarken. Het ge-
bouw ziet er aan de buitenkant wat 
vreemd uit. Met bouwsels uit verschil-
lende tijden in verschillende materia-
len en drie torens. De zware toren aan 
het langschip werd opgericht als verde-
digingstoren.

In de kerk, die voornamelijk wit ge-
schilderd is, viel ons gelijk de absis met 
stenen tafel op. (De absis of apsis is de 

Bijzondere absis

halfronde overwelfde uitbouw aan het 
uiteinde van het middenschip van een 
kerk. In de vierde eeuw werd de ab-
sis de plek voor de bisschop of pries-
ter. Later werd er het hoofdaltaar ge-
plaatst. In protestantse kerken zie je er 
vaak de tafel staan.) U kent de maag-
delijk witte absis in de Maranathakerk 
vast wel, waar ook een tafel staat.

In tegenstelling tot de absis in de 
Maranathakerk bleek de absis van de 
Dom van Ribe bijzonder te zijn ver-
sierd. In 1982 is ze door CoBra-kunste-
naar Carl Henning Pedersen gevuld 
met kleurrijke fresco's, mozaïeken en 
glasmozaïeken. Fantasiefiguren, men-
sen, paarden, sterren en schepen vul-

len de ruimte. Het daglicht dat door 
de glasmozaïeken valt, geeft de kijker 
voortdurend nieuwe indrukken. De 
zeven mozaïekafbeeldingen illustre-
ren de oudtestamentische episodes of 
symbolen van de hemelpoort tot het 
licht des levens. Titels (met Google 
vertaald uit het Deens): de poort van 
de hemel, de kelk van het leven, de he-
melvaart van Elia, de droom van Jacob 
van de ladder, na de zondvloed, gene-
raties volgen en het licht van de hemel.

Het was even wennen, maar deze 
moderne aankleding van de absis 
vond ik uiteindelijk goed passen bij de 
rest van het interieur van de kerk en 
kon ik best mooi vinden.

Marinus van Kooij


