Donderdag 23 april 2020
Bij dezen weer een nieuwsbrief van de kerkenraad van Wijkgemeente Den Haag-West.
Met informatie over de kerkdiensten, de wijkkrant, open kerk, acties en meer.
Beste allemaal!
Dinsdag was er weer een persconferentie. Over hoe we verdergaan na 28 april. Duidelijk werd dat het om
volhouden vraagt en om lange adem. En om het zoeken naar nieuwe wegen om samen te leven.
We leven in de Paastijd. Pasen vieren we zeven weken lang – tot Pinksteren (als 50e paasdag).
Het viel mij op in hoeveel Paasliederen het verlangen verwoord wordt naar een andere wereld. Naar een
nieuwe wereld. Naar leven volop! Pasen vieren is blijkbaar verbonden met dat verlangen, versterkt het
verlangen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan lied 611, vers 1:
Wij zullen leven, God zij dank,
Genoemd als dochters en als zonen,
De erfgenamen van een land
Dat nooit meer vruchteloos verzandt,
Waar onrecht nimmermeer zal wonen.
Alle goeds gewenst in deze tijd van volhouden en verlangen. Namens de kerkenraad, ds. Martine Nijveld
Open kerk
De Maranathakerk is op alle zaterdagen (in ieder geval) tot Pinksteren open van 14-16 uur om even stil te zijn,
te bidden, een kaarsje te branden. Natuurlijk met inachtneming van de veiligheidsregels.
Wijkkrant
Eind april komt ook de wijkkrant weer uit. Een dubbelnummer voor mei en juni.
U kunt dan o.a. in een interview kennis maken met Andreas Rodler, die de opname van de kerkdiensten
maakt voor ons Youtubekanaal.
Welluidende solidariteit
Elke woensdagavond in deze ándere tijden luiden om 19.00 uur de klokken van Bergkerk en Maranathakerk:
als teken van verbondenheid en hoop.
Kerkdiensten
De volgende kerkdiensten worden de komende tijd uitgezonden:
- Zondag 26 april: uitzending vanuit Maranathakerk, 10.30 uur, ds. Erika van Gemerden
- Zondag 3 mei: uitzending vanuit de Maranathakerk, 10.30 uur, ds. Martine Nijveld
- Zondag 10 mei: uitzending vanuit de Maranathakerk, 10.30 uur, ds. Axel Wicke
- Zondag 17 mei: uitzending vanuit de Bergkerk, 10.00 uur, ds. Martine Nijveld
Per zondag is er dus één dienst in onze wijkgemeente, nu eens uit de ene, dan weer uit de andere kerk. De
live aanvangstijd is de tijd die voor de kerk van uitzending vertrouwd is. Bij al deze diensten zijn slechts
aanwezig wie noodzakelijk zijn voor de uitvoering. We volgen in dezen de richtlijnen van de PKN.
Via Kerkomroep en Youtubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West
De kerkdiensten zijn (live of op een later moment) te horen via www.kerkomroep.nl of de app Kerkomroep.
En ook te horen en te zien via ons eigen Youtubekanaal. Zoek op Youtube naar Wijkgemeente Den Haag-West
en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in: www.tiny.cc/denhaagwest.
Ook op dit kanaal kunt u de diensten live of later meevieren.
Natuurlijk kunt u de uitzendingen ook bereiken door een klik op de links op onze websites!
Beeld en geluid zijn goed op dit moment! Veel beter dan de eerste diensten. Dus: bent u toen afgehaakt?
Probeer ‘t dan nog eens! Ook Kerkomroep is op de zondagmorgen weer goed te ontvangen.
De orde van dienst vindt u op de websites van Maranathakerk en Bergkerk. Daar zijn ook de preken te vinden.
Ook kunt u per mail of telefoon de preek opvragen. Dan sturen we die per mail of post naar u toe.
U kunt gebedsintenties voor al deze vieringen doorgeven aan de voorgangers.

Dichten en tekenen over vrijheid
Aan alle kinderen van de kindernevendienst en hun (pleeg-/groot-)ouders heb ik een mailtje gestuurd met de
vraag om een tekening te maken over vrijheid of een klein gedichtje. Voor dit gedichtje reikte ik hen de korte
en krachtige vorm van het ‘Elfje’ aan: dat is een gedichtje met elf woorden in vijf regels. In de eerste regel
staat het thema: VRIJHEID. In de tweede, derde en vierde regel dicht je jouw gedachten bij vrijheid, in een
paar woorden of met een kort zinnetje. De vijfde regel heeft dan weer één woord. Dit is het laatste woord van
het gedicht, een heel lang woord of gewoon een belangrijk woord, dat iedereen moet onthouden, of een
woord dat vertelt hoe je je voelt bij vrijheid. Het gedichtje hoeft niet te rijmen. Samengevat:
Eerste regel, één woord, het thema van het gedicht
VRIJHEID
Tweede regel, twee woorden:
)
Derde regel, drie woorden of een kort zinnetje:
)
Waar denk je aan bij vrijheid?
Vierde regel, vier woorden of een kort zinnetje:
)
Vijfde regel: één belangrijk woord, samenvattend, een uitroep of je gevoel: …
De tekeningen kunnen naar mij opgestuurd worden via de post, of bij mij in de brievenbus gedaan worden
(graag uiterlijk vóór vrijdag 1 mei): ds. Martine Nijveld, Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag. Graag met afzender
erbij! De gedichtjes kunnen ook geappt of gemaild worden: 06 16 733 742 of me.nijveld@ziggo.nl
Niet alleen voor de kinderen?
Nu dacht ik: misschien vinden niet alleen de kinderen dit mooi om te doen, maar ook anderen/ouderen.
Dus nodig ik iedereen, van welke leeftijd ook, uit om een ‘elfje’ te schrijven over VRIJHEID.
Een thema dat verbindt met 75 jaar bevrijding, maar ook met ons hier en nu.
Wat is vrijheid voor u? Ik hoop dat velen hun gedachten/gedichten willen delen. Alvast heel hartelijk bedankt!
De kindertekeningen en de ‘elfjes’ (of een deel ervan als er heel veel inzendingen zijn) krijgen een plek in de
uitzending van de kerkdienst op zondag 3 mei, vlak voor 4 en 5 mei.
Ik heb trouwens bedacht om in deze ándere tijden weer een serie preken over één bijbelboek te doen. En dat
wordt Handelingen dit keer. Zondag 3 mei lezen we Handelingen 3:1-10.
Martine Nijveld
Hulp aan de Voedselbank
Op 3 adressen in de wijk staan buiten in de tuin kratten, waar mensen houdbare producten in kunnen
stoppen:
Cees Kaas
Goudenregenstraat 251
links onder afdakje.
Jan Kouwenberg
Danckertsstraat 21
bij de voordeur
Martine Nijveld
Fuutlaan 3
bij de voordeur
Ook een gift is van harte welkom: NL83 INGB 0004 2158 92, t.n.v Stichting Voedselbank Haaglanden.
Stichting Bootvluchteling
Het doel van onze vastenactie brengen we, ook nu de vastentijd voorbij is, graag onder uw aandacht: Stichting
Bootvluchteling (www.bootvluchteling.nl). U kunt een gift overmaken op rekeningnummer:
NL97RBRB0918932637 t.n.v. Stichting Bootvluchteling.
Omzien naar elkaar
Omzien naar elkaar: het blijft belangrijk! Dus: stuur een kaartje naar andere gemeenteleden, hang een
bloemetje aan de deur bij een buurtbewoner, haal boodschappen voor een ander of doe een belletje!
En neem bij pastorale vragen gerust contact op met één van onderstaande mensen:
Aaltje Visser, pastoraal ouderling Den Haag-West, tel. 070 323 32 20
Sietske Oosterheert, coördinator Omzien naar elkaar rond de Maranathakerk, tel. 070 323 91 89
Ria Smits-de Bruin, coördinator Omzien naar elkaar rond de Bergkerk, tel. 070 368 39 66
ds. Axel Wicke, 070 331 64 32, axel.wicke@betheldenhaag.nl
ds. Martine Nijveld, 070 779 07 24, me.nijveld@ziggo.nl
Doorgeven
En geeft u deze nieuwsbrief door aan mensen zonder computer?! Met dank!

Met een hartelijke groet, de kerkenraad van Den Haag-West

