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Historie Bethelkerk  

De kerk werd gebouwd in 1938. Vanaf het einde van de negentiende eeuw 

rukte de bebouwing van Den Haag op naar het westen van de stad.  

Op basis van het ‘Plan West’ (1927) realiseerde de gemeente Den Haag in het 

verre westen de nieuwe wijk Bohemen.  De architectuur sloot aan bij die van 

de Nieuwe Haagse School.  

De Abdijkerk in Loosduinen lag voor de nieuwe bewoners van Bohemen te ver 

weg. Dus werd besloten tot de bouw van een nieuwe kerk aan de Händellaan. 

Met de komst in 1937 van een eigen dominee Frits van Evert kregen de 

plannen vaste vorm.  

Op 12 maart 1938 vond de eerst steenlegging plaats. De officiële 

ingebruikname was in december 1938. In 1965 werd het zogenaamde 

gemeentecentrum aangebouwd. 

 

Bethelkerk rond 1940 (Gemeentearchief Den Haag) 

Geen sloop! Actiegroep Bethel Blijft! 

In 2013 werd de Bethelkerk gesloten als gevolg van teruglopend kerkbezoek en 

in 2015 werden plannen gemaakt voor sloop/nieuwbouw.  

Met de sluiting vervielen tegelijkertijd verschillende wijkactiviteiten die vanuit 

de kerk georganiseerd werden.  

Voor behoud van het gebouw en invulling als maatschappelijk-cultureel 

wijkcentrum werd de actiegroep Bethel Blijft opgericht. In eerste instantie 

werd er vanuit gegaan dat via donaties en giften uit de buurt de kerk zou 

kunnen worden aangekocht. Daartoe werd in 2016 de stichting Bethel Blijft 

opgericht.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN---bqZTaAhUUa8AKHX1aCGYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.deoud-hagenaar.nl/2017/03/08/bye-bye-bethelkerk/&psig=AOvVaw20UO05VFlv3QlHfjVy7B4J&ust=1522508589033910
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De buurt werd via informatiebijeenkomsten steeds op de hoogte gehouden van 

de voortgang van de acties. 

 

Raadzaal gemeente Den Haag 

Omdat de stichting Bethel Blijft geen Anbi-status kon verwerven, werd in 2017 

de stichting Amadeus Den Haag, met Anbi-status, opgericht. Bethel Blijft regelt 

alles rond het gebouw en Amadeus fungeert als uitvoeringsorganisatie van de 

activiteiten. 

In juli 2018 ging het gebouw over van de Protestantse Gemeente ’s-

Gravenhage naar projectontwikkelaar Joris Gribnau. De planvorming ging uit 

voor deels een maatschappelijke en deels een woonfunctie (groepswonen).  

Na een aantal aanpassingen werd Amadeus op 13 oktober 2018 officieel 

geopend door stadsdeelwethouder van Loosduinen, Rachid Guernaoui.  

 

Opening door wethouder Guernaoui 
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Bereik 

Het bereik van Amadeus is stadsdeel breed met een spin off daarbuiten. 

Amadeus bereikt circa 10.000 bewoners. Amadeus voorziet, gezien de reacties 

en de belangstelling uit de wijk, in een grote behoefte. Sinds de opening in 

oktober 2018 weten vele wijkbewoners Amadeus te vinden. 

De nadruk ligt op de wijken Componistenbuurt, Waldeck-Zuid en Meer en Bos. 

Daarnaast bereikt Amadeus ook bewoners van Nieuw-Waldeck, Kijkduin, 

Bohemen, Notenbuurt en Vruchtenbuurt. 

Gezien de verschillende bouwplannen in het stadsdeel, zoals die aan de 

Ockenburghstraat en Kijkduinsestraat, in Kijkduin en het gebied van de 

Loosduinse Driehoek, zal de doelgroep de komende periode groeien.  

 

Doel en doelgroep 

Het doel van Amadeus is een ruimte biedend centrum te zijn voor 

wijkorganisaties en een huiskamer voor wijkbewoners met een gevarieerd 

aanbod van activiteiten.  

De wijken rond de voormalige kerk zijn sterk vergrijsd, en veel wijkbewoners 

zijn alleenstaand. Een activiteitencentrum ontbreekt. Een centrale plek in de 

wijk waar men terecht kan, gaat vereenzaming tegen en versterkt de sociale 

cohesie.  
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Wijkbewoners worden geregeld op de hoogte gehouden van de voortgang van 

de bouwplannen. 

 

Wijkbewoners op een van de informatiebijeenkomsten 
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Gegevens doelgroep 

Leeftijd 
Gemiddelde leeftijd 50+ 
33 tot 35% is ouder dan 65 jaar 
Ruim 10% is verweduwd. 

 

Nederlands vs Migratieachtergrond 
Tussen 64-72% van de bewoners is Nederlands 
Tussen 28-36% heeft een migratieachtergrond 
In het gebied wonen relatief veel expats. 

 

Samenstelling huishoudens 
Waldeck Zuid 
52,2% alleenstaand 
24,8% samenwonend zonder kinderen 
11,8% samenwonend met kinderen  
11,2% éénoudergezin.  
 
Componistenbuurt 
51,1% alleenstaand 
28,0% samenwonend zonder kinderen 
14,3% samenwonend met kinderen 
6,6% éénoudergezin. 
 

Armoede % 
 
bijzondere bijstand 
Waldeck-Zuid 13,3 
Componistenbuurt 0,0 
Loosduinen 17,3 
Den Haag 13,7 
 
Ooievaarspas 
Waldeck Zuid 85,9 
Componistenbuurt 75,0 
Loosduinen 80,0 
Den Haag 80,5 
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Het belang van Amadeus 

Amadeus is de enige ontmoetings- en activiteitenruimte met een breed 

programma in het gebied, en wordt als zodanig zeer gewaardeerd door 

bewoners. Gemiddeld ontvangt Amadeus wekelijks rond 300 bezoekers. Het 

merendeel van de bezoekers is zestig plus tot bejaard. Omdat juist in die 

leeftijdscategorie relatief meer eenzaamheid voorkomt, richt Amadeus zich 

specifiek op deze doelgroep. 
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Activiteiten 

Amadeus is elke dag tussen 13.00 en 16.00 uur geopend voor de inloop. 

Bewoners kunnen elkaar ontmoeten en een kop koffie, drankje, broodje, 

maaltijd nuttigen. Iedereen is welkom, het aanbod is laagdrempelig en 

gevarieerd. 

Wekelijks vinden tal van activiteiten plaats. Zie voor een overzicht van de in 

2019 plaats gevonden activiteiten pagina18. 

 

Koningsdag 

 

Mozaïek voor Amadeus 

Buurtbewoners kunnen tevens bij ons terecht voor verjaardagen, 

kinderpartijtjes, conferenties en VvE-vergaderingen. Organisaties houden in 

Amadeus koor- en orkestrepetities en uitvoeringen. Een doktersnetwerk houdt 
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frequent bijeenkomsten en ook andere netwerken weten Amadeus te vinden. 

Vrouwen van Nu en het Humanistisch Verbond houden bijeenkomsten, 

lezingen en cursussen bij Amadeus. 

 

Kerstbijeenkomst met ruim 100 wijkbewoners 

 

Optreden van de band The Nowhere Café tijdens muziekcafé Amadeus op Zondag! 
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Optreden leden Residentie Orkest 

 

Bezoek Sinterklaas 

Ondersteunende activiteiten 

Door Amadeus-vrijwilligers werd in 2019 geld ingezameld voor het plaatsen van 

een AED bij de ingang van Amadeus. Een AED vergroot de overlevingskans van 

buurtgenoten, voorbijgangers en/of bezoekers van Amadeus die onverhoopt 

met een hartstilstand geconfronteerd worden. Een twaalftal vrijwilligers en 

wijkgenoten namen deel aan de training reanimatie en AED en behaalden het 

certificaat. 
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Nationale Diabetes Challenge 

Een aantal huisartsenpraktijken in Waldeck, Bohemen, de Vruchtenbuurt en de 

Bomenbuurt heeft zich aangesloten bij de Nationale Diabetes Challenge. 

Tussen 7 mei en 28 september 2019 startten en eindigden de wandelingen op 

dinsdagmiddag onder begeleiding van coaches in Amadeus. Er is grote 

belangstelling voor de wandelingen.  

In 2020 wordt onder leiding van een van de Amadeus-vrijwilligsters gestart met 

een wandelgroep. Na afloop wordt in Amadeus met elkaar wat gedronken met 

wat lekkers er bij. 

 

Dinsdagmiddag wandeling in het kader van de Nationale Diabetes Challenge 

Samenwerking 

Amadeus werkt met verschillende organisaties in Loosduinen samen. Vanuit 

het Cultuuroverleg participeert Amadeus in het evenement Loosduinen gaat 

Los! Met VóórWelzijn vindt afstemming plaats over informatie over welzijn,  

zorg en WMO. Tot de zomervakantie van 2019 hield VóórWelzijn een  

inloopspreekuur bij Amadeus. Om organisatorische redenen heeft VóórWelzijn 

besloten dit spreekuur op te heffen. Vanuit Amadeus worden bezoekers 

doorverwezen naar De Hennenberg. 

Amadeus maakt ook deel uit van het netwerk Sociale Kaart in Loosduinen en de 

werkgroep Mozartplantsoen. Afstemming is er met het Kunstenaars Collectief 

Loosduinen. Amadeus onderhoudt een goede relatie met DPZ/Loosduinen. 
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In het schooljaar 2017  is in samenwerking met basisschool Wonnebald gestart 

met een samenwerkingsproject dat voorziet in brei oma’s en –opa’s die de 

eersteklassers bij de breiles helpen. Zo ontstaat contact tussen wijkbewoners 

en leerlingen, jong en oud, de school en de wijk. Dit project werd in 2018 en 

2019 voortgezet. 

In het kader van Loosduinen Gaat Los 2019 werd in samenwerking met de 

leden van de Kunstkamer Loosduinen een kunstmarkt georganiseerd. 

 

Kunstmarkt in het kader van Loosduinen gaat los! 

Vrijwilligers 

Bethel Blijft/Amadeus is een vrijwilligersorganisatie. Bestuur en vrijwilligers 

zetten zich om niet in. Amadeus beschikt over een pool van circa 30 

vrijwilligers, alle wijkbewoners. Zij houden Amadeus draaiende, en vinden via 

hun inzet tegelijkertijd aansluiting bij Amadeus en daarmee een nieuwe 

invulling in het bestaan. De betrokkenheid is groot. 

5 Vrijwilligers hebben in april 2019 in het kader van de horecavergunning het 

SVH-Sociale Hygiëne diploma gehaald. 12 Vrijwilligers hebben het certificaat 

Reanimatie en AED gehaald. 
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AED-training door vrijwilligers 

 

 

Vrijwilligers actief in de keuken 
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Een deel van de vrijwilligers 

In ontwikkeling 

Cultuur 

Amadeus ontwikkelt zich steeds meer als een podium biedend centrum voor 

popgroepen, amateurorkesten en –koren en professionele optredens. Hiertoe 

wordt onder meer gebruik gemaakt van de regeling van Fonds 1818 ‘Koren 

Zingen voor Ouderen’. 

Na realisering van de verbouw zal het culturele aspect verder aangescherpt 

worden met naast optredens ook grotere culturele activiteiten, zoals lezingen, 

arrangementen met optredens en vertoning van filmhuisfilms. 

Aan de Kunstkamer Loosduinen/Kunstenaarscollectief Loosduinen hebben we 

het aanbod gedaan voor wisseltentoonstellingen en huisvesting. 

Om de culturele activiteiten verder te stimuleren, zijn we in gesprek met 

Cultuurschakel.  

 

  



15 
 

Verbouwing  

De planning van de verbouwing van het kerkgebouw voorziet in 

sloop/nieuwbouw en verbouw met ingang van eind augustus 2020. Dit 

betekent dat gezien de bouwactiviteiten en de continuïteit van de activiteiten 

Amadeus tijdelijk elders gehuisvest moet worden. Verwacht wordt dat de 

bouwtijd ongeveer 1½ tot 2 jaar in beslag zal nemen. 

Een goede optie zou het gebouw van Wings kunnen zijn. Dit ligt in de directe 

nabijheid van Amadeus, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de 

bereikbaarheid door de doelgroep. Amadeus heeft aangegeven het beheer van 

Wings voor de betreffende periode te willen overnemen. Dit betekent dat de 

huidige gebruikers van Wings hun activiteiten kunnen continueren. 

Gezien de tijdelijkheid en gemeentelijke planvorming rond verkoop van Wings 

kunnen de gebruikers na voltooiing van de verbouw van Amadeus in Amadeus 

gehuisvest worden. Hiermee is rekening gehouden in het programma van 

eisen. 

 

Impressie verbouwing van de kerk   
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Het bestuur Stichting Bethel Blijft en Stichting Amadeus 

Stichting Bethel Blijft heeft als hoofdtaak beheer van het gebouw en verhuur 

ruimtes. 

Stichting Amadeus Den Haag heeft als hoofdtaak de uitvoering van de 

activiteiten en programmering en de begeleiding van de vrijwilligers. 

 

De besturen bestond per 31 december 2019 uit de volgende leden: 

Irene Sjerp (voorzitter beide besturen en account vrijwilligers) 

Inge Camfferman (secretaris beide besturen en account programmering en 

publiciteit) 

Peter Bol (penningmeester Stichting Bethel Blijft) 

Désirée Kok (penningmeester Stichting Amadeus en account vrijwilligers en 

organisatie zalen) 

Nellie Spaans (lid Stichting Amadeus Den Haag en account inkoop) 

Rob Engelsman (lid Stichting Amadeus De Haag) 

Adviseurs: 

Wim Wieringa (gebouw) 

Ada van Altena (zorg) 

 

Publiciteit 

Amadeus maakt voor het onder de aandacht brengen van aanbod en 

activiteiten gebruik van drukwerk, een digitale nieuwsbrief, persberichten, de 

website en advertenties (o.a. via het Cultuuroverleg Loosduinen).  
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Bijlage 

Overzicht van activiteiten 13 oktober 2018 t/m december 2019 

Datum Activiteit Aantal deelnemers 

25 sept. Uitstapje naar Rotterdam en Kinderdijk 
Bus - boottocht 

40 

9 okt. Workshop Mozart met musicologe 30 

15 okt. Bezoek aan Joods Museum Amsterdam met 
MuseumPlusBus 

50 

16 okt. Storyteller – Jan van de Mast (Speakers 
Academy) over de geschiedenis van de 
familie Van Marken, eigenaars Gistfabriek 
Delft 

40 

23 okt. Haagse Iconen via dvd – Paul van Viet en 
Yvonne Keuls 

40 

25 okt. Weerbaarheidstraining Trots&Weerbaar 
door Edwin van Rijswijk 

40 

6 nov. Optreden door alt-viool duo “Black Büyü” 
(afgestudeerde studenten Koninklijk 
Conservatorium Den Haag - Kardelen Buruk 
(Turkije) en Kellen McDaniel (VS)  

35 

20 nov. De straat waarin wij wonen – PowerPoint –
presentatie over de achtergrond 
Mozartlaan en Mozart 

40 

4 nov. Mozaïek voor Amadeus – buurtbewoners 
maken een vierluik mozaïek als kunstwerk 

8 

18 dec. Kerstviering – kerstverhalen, optreden koor 
Cantutti en kerstdiner 

110 

30 dec. Amadeus op Zondag! – Muziekcafé - Live 
optreden Next Move Combo 

70 

22, 23, 
24,25,29 
nov. en 1 
dec. 

Opvoering toneelstuk Genesis door 
toneelgroep ADODVS 

Per voorstelling ca 
50 bezoekers  

15 jan. Film Amadeus met toelichting 50 

29 jan. Historie Haags Openbaar Vervoer – 
PowerPoint-presentatie 

35 

12 febr. Alexandrine Tinne, een ondernemende 
Haagse dame – PowerPoint -presentatie 

40 
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Datum Activiteit Aantal deelnemers 

21 febr. Humanistisch Café ism Humanistisch 
Verbond Den Haag-Haaglanden 

80 

5, 12, 19 
en 26 mrt. 

Collegereeks De rijdende rechter – college 
door net afgestudeerde student rechten 
ism st. Oud Geleerd Jong Gedaan, met 
uitreiking certificaat 

200 

8 mrt. Optreden orkest Kunst naar Kracht 60 

16 mrt. Bezoek aan Paulus Potter Museum Den 
Haag (Buitenmuseum) met rondleiding 

20 

22 mrt. Lezing Waterstof, energiedrager van de 
toekomst? Door ir. Jan van der Sluis 

30 

31 mrt. Amadeus op Zondag! – Muziekcafé – Live 
optreden door The Nowhere Café 

80 

16 apr. De wereld rond 1900 
Nieuwe kunstuitingen en 
levensbeschouwingen. PowerPoint-
presentatie door historicus/filosoof Jos de 
Wit. 

40 

22 apr. Paasbrunch op 2e Paasdag 60 

27 apr. Koningsdag met gezamenlijk tv kijken, 
kinderspelen en rommelmarkt 

90 

28 apr. Amadeus op Zondag! – Muziekcafé – live 
optreden door de 65+ band Les Vieux 
Copains 

70 

30 apr. Oranje Boven! PowerPoint-presentatie 
verhalen en anekdotes Koningshuis en Den 
Haag 

45 

2, 9, 16 en 
23 mei 

Cursus Islamitische Kunst ism Humanistisch 
Verbond Den Haag-Haaglanden 

14  

10 mei Samen op de laan van Europa – lezing over 
anekdotes en raakvlakken Tsjechië, 
Slowakije en Nederland door Jan 
Henneman en Pieter Goedhart 

30 

7 mei Start wandelingen Nationale Diabetes 
Challenge 

80 

11 mei Oranje Boven! Stadswandeling langs Haagse 
Paleizen 

8 

14 mei Het Onbeloofde Land – Lezing door Paula 
Brunsveld van Hulten over haar boek Het 

60 
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Datum Activiteit Aantal deelnemers 

Onbeloofde Land – levensverhaal 
hoofdpersoon rond Jappenkampen, Bersiap 
en migratie naar Nederland. 

25 mei Eind concert Grijze Koppen Orkest 80 
26 mei Amadeus op Zondag! Muziekcafé – Live 

optreden John Swaab met muziekcollage 
popmuziek 

40 

28 mei Optreden koor en orkest van de 
International School of The Hague 

40 

4 juni Marokkaanse Middag – intro over Marokko, 
danseres en demonstratie, en hapjes 

40 

18 juni Presentatie over ontwikkelingswerk in 
Blangadesh door st. PhySCI 

35 

30 juni Amadeus op Zondag! Muziekcafé – Live 
optreden door The Jazz Pack Trio 

30 

13 juli Wandeling door Delft olv Ron van Offeren 
met lunch 

18 

10 sept Culturele Middag: Art Nouveau en Franse 
Chansons 

60 

14 sept Studiedag Muzikale Omwenteling rond 
1900 ism Humanistisch Verbond 

20 

24 sept High Tea en Quiz over kennis Loosduinen 40 

28 sept Excursie Campus Loosduinen 14 

29 sept Amadeus op Zondag! Muziekcafé – Live 
optreden door Next Move Combo 

80 

8 okt Lezing Vincent van Gogh 60 

13 okt Klassiek in Amadeus! | Concert door leden 
Residentie Orkest | Trio Calliope 

90 

22 okt Lezing Ierland, een magisch land 65 

25 okt Lezing Paleis op de Dam 30 

27 okt Amadeus op Zondag! Muziekcafé – Live 
optreden door Sax & Rythm 

40 

5 nov Film De Tweeling 45 

9 nov Kunstmarkt ihkv Loosduinen gaat los!  ism 
Kunstenaarscollectief Loosduinen 

300 

10 nov Klassiek in Amadeus! | Concert door leden 
Residentie Orkest | Concertvertelling 
‘Carmen’ door 2 harpistes 

 

19 nov Optreden Muziektheater Briza 70 
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Datum Activiteit Aantal deelnemers 

24 nov Amadeus op Zondag! Muziekcafé – Live 
optreden door Quiet Colours 

60 

30 nov Lezing en bezoek aan De Mesdag Collectie 15 

1 dec Klassiek in Amadeus! | Concert door leden 
Residentie Orkest |Strijkkwartet 

90 

3 dec Muzikale middag met live pianospel en 
muziekquiz 

60 

12 dec Bustocht naar Kerstfair en Museum Huis 
Doorn 

44  

22 dec Kerstbijeenkomst in Dickensstijl | Optreden 
Willy Carson Theater en kerstbuffet 

140  

29 dec Amadeus op Zondag! Muziekcafé – Live 
optreden door Joop Colsen, singer-
songwriter 

70  

1e en 3e 
vrijdag van 
de maand 

Dineren bij Amadeus! Centraal staat de 
ontmoeting en er wordt gekookt op basis 
van duurzaamheid 

30 tot 40  

Maandag Bridge 70  

Dinsdag Taiji-Qigong en Taoyoga-Qigongmeditatie 20  

Dinsdag Yoga 20  

Dinsdag Mozaïek maken 15  

Woensdag Zanggroep 20 

Donderdag Cognitieve Fitness 10  

Donderdag Cursus Aquarelleren 10  

Donderdag Computerspreekuur 3 tot 4  

Donderdag Klaverjas 50 

Zaterdag Klaverjas (2e zaterdag van de maand) 50  
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Fotoimpressie van een aantal activiteiten 
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