
Onderga de weldadige muziek van Bach, Tunder, Purcell, 
Blow en Boysen in een kerkdienst waarin een cantate wordt 
uitgevoerd. Met het Haagse barokorkest Musica Poëtica en 
zangers onder leiding van Jörn Boysen. De dirigent geeft om 
10 uur een educatieve toelichting. Toegang vrij, vrijwillige 
bijdrage na afloop.

Zondag 9 februari, 10.30 uur.
Concert O Jesu Dulcissime, Franz Tunder. Voorganger 
ds. Axel Wicke.

Zondag 22 maart, 10.30 uur.
Himmelskönig, sei wilkommen (BWV 182),
Johann Sebastian Bach. Voorganger: ds. Axel Wicke.

Zondag 31 mei (Pinksteren), 10.30 uur.
Henry Purcell: Psalm 18 en 100; John Blow: Psalm 98.
Voorganger: ds. Martine Nijveld.

Toegankelijke concerten van hoog niveau op de late zon-
dagmiddag, van 17 tot 18 uur.
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Quatriola Ensemble
Het ensemble Quatriola brengt een 
welluidend programma van groot-
meesters van de klassieke muziek.

Zondag 26 januari.

Frauen – Liebe und Leben
De gedichtencyclus ‘Frauen – Liebe und Leben ‘ van 
de Frans/Duitse dichter Adalbert von Chamisso is 
wereldberoemd geworden door de toonzetting 
door Robert Schumann. Maar ook Carl Loewe heeft 
er muziek van gemaakt.  Linda van Mil, sopraan, 
Marjon van Es, mezzosopraan en Jaap de Wit, piano brengen 
een programma hierover. Inleiding en vertolking van beide 
cycli.
Zondag 23 februari.

Concert voor orgel en fluit
Een betoverende combinatie: fluit met orgelbegelei-
ding. Fluitiste Wendela van Swol wordt begeleid door 
Bert van Stam, organist van de Maranathakerk. Muziek 
van Bach tot Fauré en Van Otterloo.

Zondag 22 maart.

Bas Maassen, lichtvoetig én serieus
Met de stilte van de kerk als 
inbedding brengt Bas Maassen 
(piano, zang) eigenzinnige muziek: over 
de duinen, over dansen en de rusteloze 
zee. 
Zondag 19 april.

Concert Musica Poëtica
Werken voor strijkkwartet en fluit, van Mozart, 
Vranickij en Rossini. 

Uitvoerenden zijn Clare 
Beesley, traverso, Noortje 

Zanen, viool, Arwen Bouw, altvi-
ool, María Sánchez, violoncello.
Zondag 21 juni.

Muzikaal programma Buurtkoffie met muziek

Kerkdiensten met cantate

Maranathakerk, voor Duinoord, 
Bomenbuurt, Geuzen- en Statenkwartier, 
Zeeheldenbuurt, Regentessekwartier

Maranathakerk
Inspirerende ruimte in de stad
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‘DUO FULL-COLORS’, 5 FEBRUARI

Trek in een ‘bakkie’? Ga op 
woensdagochtend gezellig kof-
fie drinken in de Maranathakerk, 
van 10 tot 12 uur. Met boven-
dien op elke eerste woensdag 
van de maand levende muziek. 
Koffie en muziek zijn gratis.

Koffieconcerten: 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni.



Het Oranjehotel – de verhalen
De Duitse strafgevangenis tijdens de Tweede 
Wereldoorlog op Scheveningen kreeg de geu-
zennaam Oranjehotel. Na jaren van leegstand 

is het unieke gebouwencomplex nu 
nationaal monument en opengesteld 

voor publiek. Maia Bijl werkt er en vertelt over een bela-
den plek, die een nieuwe toekomst tegemoet gaat.

Woensdag 29 april, 20 uur. Toegang € 5.

 Valentijn Wösten, advocaat van de planeet
Dat de rechter een streep haalde door het Nederlandse 

stikstofbeleid is toe te schrijven aan Valentijn Wösten, 
raadsman van enkele milieuorganisaties. Hij vertelt 
over zijn drijfveren. ‘Wat ik wil, is correct openbaar 
bestuur.’ Voordracht en debat.

Woensdag 24 juni. Toegang € 5.

Interessante voordrachten met gastsprekers in informele 
sfeer, met nagesprek, onder het genot van een kopje thee. 
Woensdag van 14.30 tot 16.30 uur. Toegang gratis.

1945: tussen ondergang en bevrijding
De grootmoeder van ds. Axel Wicke, Elfriede Schmidt, vluchtte 
voorjaar 1945 met drie kinderen dwars 
door Duitsland naar de Nederlandse grens. 
Onderweg gebeurden gruwelijkheden én 
beleefden zij wonderen van medemenselijk-

heid. Ze schreef haar belevenissen 
op. Dit ‘Fluchtbericht’ is nog steeds 

verplichte lectuur in de familie. Een 
middag over het oorlogseinde gezien 

door Duitse ogen. De ‘Untergang’, die tegelijk 
een bevrijding van de nazi’s was.
Woensdag 19 februari

Het goede leven volgens Govert Buijs
Hoogleraar Govert 
Buijs (VU) bestudeert 
‘moraal, markt en 

ideologie’. Ook de 
plaats van religie in het 

publieke domein heeft 
zijn belangstelling, evenals het 
christelijk-sociale denken. Een 
avond over actuele dilemma’s. 
Lezing en debat.
Woensdag 29 januari, 20 uur. Toegang € 5.

De wrange titels van Linda Polman 
Linda Polman publiceert 
gezaghebbende, wrange studies 
over internationale hulpverlening 
en vluchtelingencrises. Zoals: 
‘Niemand wil ze hebben’ en ‘De 
crisiskaravaan’. Ze vertelt 
over de achterkant 
van het nieuws: de 
‘hulpverleningsindustrie’ 
als vijfde economie 
ter wereld en het failliet van het 
Europese vluchtelingenbeleid. 

Woensdag 26 februari, 20 uur.  Toegang € 5.

Herman Wijffels, luis in de pels
Herman Wijffels is ‘de beste pre-
mier die Nederland nooit heeft 
gehad’. Hij was CDA- 
prominent, bestuurder (Wereld-

bank, SER) en bankier 
(Rabobank). Hij houdt 

zich nu intensief bezig 
met dé grote vraag van 

dit moment: de toekomst 
van de aarde. Als de planeet 
uitgeput raakt, houdt alles op. Hij 
komt over zijn gerijpte inzichten 
vertellen naar aanleiding van zijn 
recente boek, ‘De Gulden Snede’.
Woensdag 25 maart, 20 uur. 
Toegang € 10.

Katholiek in de Republiek
Na het uitbreken van de Tachtig- 
jarige Oorlog in de zestiende eeuw 
werden de rooms-katholieke inwo-
ners van de Republiek naar 
de zijlijn van de samenleving 
gedirigeerd. Het protestan-
tisme kreeg de overhand. 
Historica Carolina Lenarduzzi 
heeft onderzocht hoe deze minder-

heid toch op inventieve wijze haar geloof en cultuur levend 
hield, zowel in de privésfeer als in het publieke domein.
Woensdag 18 maart.

Geloof en verzoening in Duitsland
Als twintigjarige dwangarbeider 
vertrok Herman Denkers in WO II 
naar Duitsland, waar hij geestelijk 

verzorger werd van zijn me-
degevangenen. Zijn zoon Jan 
Denkers heeft zijn belevenis-
sen uitgebracht in boekvorm. 

Het bevat verhalen van geloof, ver-
trouwen, eensgezindheid, vrijheid 
en verzoening. Hij komt vertellen 
over zijn vader, die de oorlog tot in 
zijn vezels heeft doorgrond.
Woensdag 22 april.

Piet Paaltjens, wie kent hem nog?
Welke Nederlandse boeken uit 
de negentiende eeuw lees je nog 
met genoegen? Snikken en Grim-
lachjes van Piet Paaltjes, (François 
HaverSchmidt). En nog 
een paar talenten uit 
het Leidse studenten-
milieu van die dagen, 
zoals Hildebrand (Nicolaas Beets), 
De Schoolmeester (Gerrit van de 
Linde) en Klikspaan ( Johannes 
Kneppelhout). Paul Casparie 

vertelt over deze schrijvers op een literaire middag met een 
lijntje naar de vaderlandse geschiedenis.
Woensdag 17 juni.
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Iedere zondag eredienst
Kerkdiensten in de Maranathakerk op zondagochtend beginnen 
om 10.30 uur *. Wie vragen heeft over dopen, zegening van 
huwelijk of levensverbintenis, of uitvaart, of een persoonlijk 
gesprek wenst, kan contact opnemen met ds. Martine Nijveld, 
(070) 779 07 24, me.nijveld@ziggo.nl. Of met ds. Axel Wicke, 
(070) 331 64 32, axelwicke@maranathakerkdenhaag.nl.

*) Op 2 februari, 5 april en 7 juni gemeenschappelijke dienst in de 
Bergkerk, Daal en Bergselaan, 10 uur.


