
Plannen v/h Bethelkerk 

Ontmoeting - Activiteiten - Wonen 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizgpyhopTaAhUDM8AKHS-xCPAQjRx6BAgAEAU&url=https://www.bethelblijft.nl/&psig=AOvVaw0XrLQKZnSuhLTqWmPjRowQ&ust=1522506878181886


Historie 

Vanaf het einde van de 19e eeuw groeit Den Haag snel. In 1923 wordt de gemeente Loosduinen 

samengevoegd met de gemeente Den Haag. Hierdoor ontstond er ruimte voor nieuwe wijken. Een 

van die nieuwe wijken was de wijk Bohemen, onderdeel van het ‘Plan West’ van 1927. Vanaf de jaren 

30 werden hier de eerste huizen gebouwd. 

Omdat de Abdijkerk te ver weg lag, werden al gauw plannen gemaakt voor een eigen kerk en een 

eigen dominee. Met de komst in 1937 van dominee Frits van Evert kregen de plannen vaste vorm. 

Willem Chiel Kuyper werd aangesteld als architect en op 12 maart 1938 werd de eerste steen gelegd. 

Op 20 december van dat jaar werd de Bethelkerk plechtig in gebruik genomen. De kerk is gebouwd in 

de stijl van de Nieuwe Haagse School. 
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Sloop? Actie! 

Omdat het aantal kerkgangers terugliep en er te weinig gebruik van de kerk werd gemaakt besloot de 

protestantse gemeente in 2013 de Bethelkerk te sluiten en te koop aan te bieden. Op 8 juni 2013 was 

de laatste kerkdienst. 

In 2015 diende zich een koper aan die de kerk wilde slopen en er een zevenlaags 

appartementengebouw met ondergrondse garage wilde bouwen. 

Toen de buurtbewoners van deze plannen hoorden klonken er felle protesten. Al snel werd de 

actiegroep Bethel Blijft opgericht met als doel het beeldbepalende gebouw voor de wijk te behouden 

en er een maatschappelijke functie aan te geven. 

De acties hebben er tenslotte eind 2017 toe geleid dat het gebouw behouden blijft en een centrale 

functie krijgt in de wijk. 



 



Amadeus ontmoeting&activiteiten 

Om de plannen voor het kerkgebouw te realiseren werden twee stichtingen opgericht, Bethel Blijft 

en Amadeus. Het doel van Bethel Blijft was om de kerk te verwerven. De stichting kon echter niet 

voldoende financiën bij elkaar krijgen om het kerkgebouw te kunnen kopen. Omdat de stichting wel 

als potentiële eigenaar van het gebouw werd gezien, kwam deze niet in aanmerking voor de Anbi-

status. Om giften en schenkingen, die nodig zijn om het centrum draaiende te houden, aantrekkelijk 

voor donaties te maken, werd de stichting Amadeus opgericht. 

Amadeus zet zich in om van het gebouw een ontmoetingscentrum te maken voor de wijk, met een 

activiteitenprogramma voor jong en oud. Een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, met 

elkaar een kop koffie of een glas wijn kunnen drinken, samen een broodje kunnen eten of een 

maaltijd gebruiken. 

Verder is het de bedoeling dat via een brede programmering er voor jong en oud altijd wat te doen is 

in Amadeus. We denken aan computercursussen, schilder- en muzieklessen, yoga, tai-chi, bridge, 

lezingen, een leesclub, dance en play voor kinderen en jongeren,  tentoonstellingen, concerten, 

optredens en filmvoorstellingen. Ook de Vivendi-activiteiten, waarmee in 2017 gestart is, krijgen in 

Amadeus een plek.  



We willen vooral wijkbewoners en wijkorganisaties de gelegenheid geven een activiteit in  Amadeus 

te organiseren. De ruimtes zijn geschikt voor koorrepetities, yoga- en tai chi-lessen, bridge, 

boekbesprekingen etc. In de weekends willen we gezelligheidsmiddagen- en avonden organiseren 

met optredens en voorstellingen, met een hapje en een drankje. Want, in Amadeus is altijd wat te 

doen!  
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Particulieren of organisaties die gebruik willen maken van het v/h Bethelgebouw kunnen contact 

opnemen met het bestuur van de stichting Amadeus: bethelblijft@gmail.com.   
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Vieren en herdenken 

Amadeus biedt naast de activiteiten ook de mogelijkheid voor het houden van bijeenkomsten, zoals 

een verjaardag, bruiloft, jubileum, receptie of afscheidsbijeenkomst. We denken ook aan 

kinderverjaardagen.  

Mijlpalen in het leven, of het nu een verjaardag, trouwen, een jubileum of een afscheid betreft, zijn 

emotionele gebeurtenissen. Verschillende wijkbewoners hadden als gemeentelid een binding met de 

Betelkerk. Voor hen, maar uiteraard ook voor anderen, kan de kerk als karakteristiek gebouw midden 

in de wijk een extra dimensie toevoegen in persoonlijke vieringen en gedenkingen. Ook organisaties 

kunnen hun recepties bij Amadeus houden. 
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Wonen 

Er bestaat binnen Den Haag steeds meer behoefte aan verschillende woonvormen, zoals 

groepswonen. Deze woonvorm draagt in belangrijke mate bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig 

blijven wonen en betrokkenheid en zorg voor elkaar en de buurt. En is een belangrijke factor tegen 

vereenzaming. 

Naaste Buren is een groep die betrokkenheid op elkaar nastreeft, gezamenlijk wil zorgdragen voor 

gebouw en tuin en midden in de samenleving staat en daar actief een bijdrage aan wil leveren. 

Gezien het groeiend aantal alleengaanden en ouderen wil Naaste Buren eenzaamheid voorkomen en 

het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en actief participeren bevorderen. 

In v/h de Bethelkerk zullen voor de woongroep Naaste Buren een aantal woningen gebouwd worden. 

Gedacht wordt op dit moment aan circa 16 woningen met gemeenschappelijke ruimtes en een tuin. 

Het betreft voornamelijk 2-kamer leeftijdsbestendige koopwoningen met prijzen tussen € 200.000,- 

en € 275.000,- , en met een oppervlakte van circa 70 tot 80 m2. De leeftijd van de toekomstige 

eigenaren ligt tussen 20 en 60 jaar.  

 



 

 

 

  



Transitie 

Het gebouw van v/h de Bethelkerk wordt verbouwd tot ontmoetings- en activiteitencentrum, 

gecombineerd met een woonfunctie. Voor de realisatie er van is Bethel Blijft BV opgericht, met als 

doelstelling behoud van het gebouw en het realiseren van een combinatie van maatschappelijk en 

wonen voor een passende doelgroep. 

De v/h Betelkerk is een beeldbepalend gebouw en bestaat uit drie delen: de kerk en de kosterwoning 

(1938) en de aanbouw (1965). De verbouw zal in 2 fasen plaatsvinden: 1e fase verbouw van de kerk; 

2e fase sloop en nieuwbouw van de kosterswoning en de aanbouw. Het aangebouwde nieuwe deel 

zal in stijl en volume aansluiten aan de gevel van de kerk.  

Tijdens de 1e fase zullen de activiteiten van Amadeus plaatsvinden in de aanbouw, waar beschikt kan 

worden over een vloeroppervlakte van ca. 160 m2 en een keuken. Een aantal ruimtes wordt ook 

verhuurd als kantoorruimte. 

In de 2e fase verhuist Amadeus naar de verbouwde kerkzaal, met een vloeroppervlak van circa 200 

m2. Daarnaast is een serre met horecafaciliteit met een vloeroppervlak van circa 100 m2 ingepland. 
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De kerkzaal krijgt een meer ruimtelijk karakter door het weghalen van het plafond waardoor de 

houten dakspanten uit 1938 zichtbaar worden. Ook de twaalf bij de bouw in 1938 aangebrachte 

ramen zullen bijdragen aan een bijzondere sfeer. 

Het karakteristieke gebouw biedt voldoende mogelijkheden om naast de buurtfunctie door Amadeus 

ook enkele woningen toe te voegen. 

Op dit moment worden in samenwerking tussen de architectenbureaus Move urban architecture en 

Studio ‘TMOJ een bouwplan gemaakt. Daarna worden de benodigde vergunningen aangevraagd en 

zal de aanbesteding plaatsvinden. 

In het bouwplan is bijzondere aandacht voor duurzaam bouwen, vertaald in drie speerpunten: 

energiebehoud, energiebesparing en energieopwekking. Daarbij zal speciaal gelet worden op onder 

meer de materiaalkeuze, isolatie, verlichting, beplanting en gebruik van niet fossiele brandstof. 



 



Vrijwilligers gevraagd! 

Amadeus is een centrum voor en door bewoners. We willen met het buurthuis graag wat betekenen 

voor de buurt. Vanuit de buurt is er veel behoefte aan verschillende activiteiten. En we willen met dit 

mooie pand een plek creëren waar buurtgenoten zich thuis voelen, binnen kunnen lopen en met 

elkaar in contact kunnen komen. Iedereen is welkom om een kop koffie of thee, een broodje of een 

drankje of maaltijd te komen nuttigen. Of aan een van de activiteiten deel te nemen. 

Om Amadeus zo goed mogelijk te laten draaien, wordt een beroep gedaan op een team van 

vrijwilligers. Iedereen is welkom om een handje te komen helpen.  

Wat moet er gedaan worden? 

 Versterking van het bestuur  

 Receptie, telefoon en mensen verwelkomen 

 Versterking van het Vivendi- activiteitenteam en uitvoering activiteitenprogramma 

 Administratieve werkzaamheden 

 Bardiensten 

 Kleine klusjes  
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Financiële steun 

Om alle functies en activiteiten uit te  voeren hebben we meubilair en materiaal nodig. Een greep uit 

de inventarisatielijst: 

 Receptie- en uitserveerbalie  

 Audio- en video materiaal 

 Informatiemateriaal, drukwerk 

 Meubilair, gordijnen, garderobe, keukeninventaris 

 Aankleding, planten, kunst, lounge 

 Piano 

 Rek voor folders en prikbord 

 Sleutelberging en kluis 

 EHBO materialen 

 Betaalterminal  

 Stofzuiger 

 Prullenbakken 



Uw gift is meer dan welkom! U kunt uw gift overmaken op bankrekening (nog in te vullen), t.n.v. 

Stichting Amadeus. We danken u bij voorbaat en zullen uw donatie goed en verantwoord besteden. 
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ANBI-status 

Stichting Amadeus heeft de ANBI-status. Dit betekent onder meer dat giften van particulieren 

aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De ANBI-status betekent ook dat donaties volledig ten 

goede komen aan de doelgroep. Daarom willen we de organisatiekosten zo laag mogelijk houden en 

werken met vrijwilligers, en uiteraard verantwoord omgaan met de gedoneerde gelden. 

Verschillende buurtbewoners hebben al giften en schenkingen gedaan of aangegeven hiertoe over te 

willen gaan. We zijn er echter nog niet. Voor de inrichting van het gebouw, vaste kosten en het 

draaien van de organisatie kunnen we niet zonder donaties. Uw bijdrage is dan ook nog steeds van 

harte welkom.  

Met uw steun kunnen we van het karakteristieke gebouw een echt wijkcentrum: Amadeus, door en 

voor bewoners!. 
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De mensen achter de plannen 

Wie zijn de mensen achter de plannen voor v/h de Bethelkerk? 

Stichting Bethel Blijft/Stichting Amadeus: 

 Irene Sjerp, voorzitter Bethel Blijft/Amadeus 

 Inge Camfferman, secretaris Bethel Blijft/Amadeus 

 Peter Bol, penningmeester Bethel Blijft 

 Désirée Kok, lid Bethel Blijft/penningmeester Amadeus 

 Ada van Altena, lid Bethel Blijft  

 Elly van Raamsdonk, lid Bethel Blijft 

 Wim Wieringa, adviseur Bethel Blijft 
 
Bethel Blijft BV 

 Joris Gribnau 
 
Naaste Buren 

 Heleen Goddijn 

 Nelleke Cornelissen 

 Judy Verschoor 



 
Move Urban Architecture 

 Ed van de Wetering 
 
Studio ‘TMOJ  

 Jaap Sybenga 

 Maarten Suykerbuyk 

 Tom Hulsman 
 
Vivendi-team 
In 2017 is vanuit Bethel Blijft/Amadeus onder de naam Vivendi alvast gestart met het organiseren 
van activiteiten voor wijkbewoners. Het Vivendi-team bestaat uit: 

 Inge Camfferman (coördinatie) 

 Nellie Spaans 

 Ruth Willems 

 Willy Geitenbeek 

 Ron van Offeren 

 Paul Willems 
  



Samenstelling 
Stichting Amadeus 
 
Vormgeving en druk 
Pasmans Drukkerij 
 
Informatie 
Bestuur Stichting Amadeus 
bethelblijft@gmail.com  
 
April 2018 
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