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Inleiding
In 2013 werd de Bethelkerk aan de Händellaan gesloten als gevolg van het teruglopende kerkbezoek
en in 2015 werden plannen gemaakt voor sloop/nieuwbouw. Voor behoud van het gebouw en
invulling er van als maatschappelijk-cultureel wijkcentrum werd de actiegroep Bethel Blijft gevormd.
Om voor aankoop en verbouw van het gebouw financiën te genereren werd in 2016 de Stichting
Bethelkerk opgericht. De doelstelling, behoud van het gebouw en de invulling van een wijkcentrum,
is inmiddels gehaald.
In eerste instantie werd er vanuit gegaan dat de Stichting Bethel Blijft via donaties en giften
voldoende financiën zou genereren om het gebouw aan te kopen. Daartoe werd een ANBI
aangevraagd, die geweigerd werd omdat Bethel Blijft als toekomstige eigenaar van het gebouw niet
aan de voorwaarden voldeed.
Om toch aan de ANBI-voorwaarden te kunnen voldoen en financiën te genereren voor de uitvoering
van activiteiten is in 2017 de Stichting Amadeus opgericht. Deze stichting kent geen kapitaals- c.q.
eigendomsvorming, maar richt zich op de organisatie en programmering van de activiteiten. Gezien
deze doelstelling heeft de stichting de ANBI-status verworven.
Eind 2017 bleek dat de Stichting Bethel Blijft onvoldoende vermogen zou hebben om de kerk aan te
kopen. Tegelijkertijd meldde zich een projectontwikkelaar die in juli 2018 het gebouw heeft
aangekocht. Na een aantal aanpassingen is Bethel Blijft/Amadeus in oktober van start gegaan in de
aanbouw van 1965, inmiddels ‘omgedoopt’ tot Amadeus. Tot over het gebouw van voorheen de
Bethelkerk kon worden beschikt werd voor de activiteiten gebruik gemaakt van de voormalige
kantine van Wings aan de Mozartlaan.
Voor 2018 ontving Bethel Blijft/Amadeus een subsidie vanuit de Impuls Buurthuis van de Toekomst
voor het toegankelijk maken van Amadeus en een Activiteitensubsidie voor de organisatie en de
uitvoering van wijkgerichte activiteiten.

Doel en doelgroep
Het doel van Amadeus is een huiskamer te zijn en activiteiten aan te bieden voor wijkbewoners. De
wijken rond de voormalige Bethelkerk zijn sterk vergrijsd. Veel wijkbewoners zijn alleenstaand. Het
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doel van het wijkcentrum met inloop en een aanbod van activiteiten is er tevens op gericht
vereenzaming tegengaan. Vooral bij de Vivendiactiviteiten is hier extra aandacht voor. Maar ook de
andere activiteiten leveren hierin een bijdrage.
Daarnaast heeft een groot aantal wijkbewoners aangegeven zich structureel of incidenteel als
vrijwilliger in te willen zetten. Ook zij vinden via hun inzet aansluiting bij Amadeus en daarmee een
nieuwe invulling in het bestaan. Men voelt zich nuttig en maakt deel uit van een gemeenschap.
Amadeus beschikt momenteel over een pool van ruim dertig vrijwilligers.
Het bereik van Amadeus is via publicaties stadsdeel breed met een kleine spin off daarbuiten. Aan de
activiteiten nemen wisselend tussen de circa zeventig en driehonderd wijkbewoners deel. Amadeus
voorziet, gezien de reacties en de belangstelling vanuit de wijk, in een grote behoefte.
Hieronder de verschillende activiteiten die vanuit Bethel Blijft/Amadeus in 2018 werden
georganiseerd of waarin werd geparticipeerd.

Samenwerking en participatie
Voor behoud en invulling van het kerkgebouw vond afstemming plaats met wethouder Joris
Wijsmuller, Stadsdeelkantoor Loosduinen, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Dienst Onderwijs,
Cultuur en Welzijn. Met de medewerkers van het stadsdeel Loosduinen vindt geregeld afstemming
plaats.
Met wijkvereniging/wijkberaad Waldeck, Bohemen en Kijkduin (BWK) hebben gesprekken
plaatsgevonden voor samenwerking en (toekomstige) huisvesting van BWK in Amadeus. De
gesprekken lopen nog.
Met welzijnsorganisatie VóórWelzijn hebben gesprekken plaatsgevonden over mogelijkheden van
samenwerking en inzet van de welzijnsorganisatie voor wijkbewoners. Dit heeft geresulteerd in het
betrekken van VóórWelzijn bij verschillende activiteiten en een in oktober gestart Inloopspreekuur in
Amadeus door een medewerkster van VóórWelzijn.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 is een samenwerkingsverband aangegaan met basisschool
Wonnebald. In het project komen wijkbewoners wekelijks in de eerste klas van Wonnebald om de
kinderen te helpen tijdens de breiles. Zo ontstaat contact tussen wijkbewoners en leerlingen. Beide
hebben verhalen, die ze met elkaar kunnen delen. Op die manier wordt een band opgebouwd tussen
kind en ‘brei-oma of -opa’, en tussen de school en de wijk.
Het bestuur van Bethel Blijft/Amadeus participeert in het Cultuurplatform Loosduinen en bij
betrokken de Werkgroep Mozartplantsoen.
Met het Leger des Heils werd samengewerkt ten behoeve van het tuinonderhoud. In oktober werd
voor de veiligheid van de wijk en het aanzien van het gebouw de begroeiing deels verwijderd en fors
teruggesnoeid. Er ontstond een goede band tussen bestuur en vrijwilligers van Amadeus en de
mensen die door het Leger des Heils hiervoor werden ingezet.
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Wijkinformatiebijeenkomst
Om de bewoners van het stadsdeel Loosduinen te informeren over de stand van zaken rond behoud
en invulling van de voormalige Bethelkerk werd in de kerkzaal op 22 april 2018 een
wijkinformatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werden de bewoners door het
bestuur en de architect geïnformeerd over de stand van zaken rond behoud van het gebouw en de
voorgestane functie. Tegelijkertijd werd de bijeenkomst gebruikt voor werving van vrijwilligers en
fondswerving. Ter informatie werd een boekje gemaakt dat aan de bezoekers werd uitgedeeld. De
informatiebijeenkomst werd door ruim 300 wijkbewoners bijgewoond.

Tijdelijke huisvesting en aanpassingen gebouw Amadeus
Begin juli 2018 kreeg Bethel Blijft/Amadeus de beschikking over het pand van voorheen de
Bethelkerk aan de Händellaan. Voor het gebouw is een verbouwplan gemaakt waarvoor momenteel
de vergunningen zijn aangevraagd. De start van de verbouw is voorzien voor begin 2010. Het plan
voorziet onder meer in verschillende ruimtes in de voormalige kerkzaal voor Amadeus.
Amadeus is tot de oplevering tijdelijk gehuisvest in de aanbouw van 1965 met ingang Traviatastraat
25. Na het sluiten van de kerk in 2013 heeft de voormalige eigenaar - de Protestantse Gemeente ’sGravenhage – het gebouw leeggehaald en ‘gestript’. Dit betekende dat Bethel Blijft/Amadeus een
aantal voorzieningen moest treffen om het gebouw als wijkcentrum te kunnen laten functioneren.
De verschillende werkzaamheden betroffen de aankleding en toegankelijkheid van het gebouw, het
aanbrengen van een aantal voorzieningen zoals (invalide)toiletten, herstel keuken, gas- en
elektraleidingen en cv-installatie.
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Feestelijke opening Amadeus
Op 13 oktober vond de feestelijke opening van Amadeus plaats. Met het hijsen van de Amadeusvlag
verrichtte wethouder Rachid Guernaoui de officiële opening. Tot de verbouwing in 2020 heeft
Amadeus de beschikking over een inloop/huiskamer, twee zalen en een keuken. Een van de zalen
werd genoemd naar ds. Frits van Evert, in 1937 eerste en bouwpredikant van de Bethelkerk, die op
tragische wijze tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwam. Het herinneringsbordje werd onthuld
door familielid Gerard van Evert.
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Tuinonderhoud
In oktober is in samenwerking met het Leger des Heils 50/50 Workcenter het groen rond het
kerkgebouw aangepakt. Hier was al jarenlang geen onderhoud meer aan gepleegd. Door
wijkbewoners werd enige keren actie genomen, maar de wildgroei was te omvangrijk voor amateurs.
Door de mensen van het Leger des Heils werd het groen vakkundig teruggesnoeid en werden gaten
in de bestrating gerepareerd.

Ruimtegebruik
Na de opening op 13 oktober beschikt Amadeus over twee zalen, een inloop/huiskamer en een
keuken. Amadeus verhuurt de ruimtes aan wijkorganisaties voor onder meer




Yoga, tai chi, repetitieruimte, schilderles, kaartclubs, bijeenkomsten van organisaties,
cursussen, lezingen en de verschillende Vivendiactiviteiten.
Wijkbewoners maken gebruik van de ruimtes voor onder meer verjaardagfeestjes.
Incidenteel wordt met toestemming van de eigenaar gebruik gemaakt van de kerkzaal voor
grotere bijeenkomsten. In november vonden de toneelvoorstellingen van Genesis door
toneelgroep Adodvs hier plaats en in december de wijkkerstbijeenkomst, waaraan ruim
honderd wijkbewoners deelnamen.
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Vivendiactiviteiten
Op verzoek van de stadsdeelorganisatie Loosduinen heeft Bethel Blijft/Amadeus een programma
ontwikkeld, gericht op het tegengaan van vereenzaming als gevolg van vergrijzing. Het stadsdeel
Loosduinen kent een relatief hoog aantal oudere bewoners, vaak alleenstaand.
De vaste Vivendi-activiteiten vinden tweemaal per maand plaats. Daarnaast werd een aantal
excursies en uitstapjes georganiseerd. Afhankelijk van het programma namen tussen de 40 en 170
wijkbewoners per activiteit deel. De deelnemers leren elkaar steeds beter kennen, waardoor een
band ontstaat en vriendengroepjes gevormd worden.
In 2018 vonden de volgende Vivendiactiviteiten plaats:























9 januari Nieuwjaarsbijeenkomst in samenwerking met Amadeus
23 januari – Café Doodgewoon
13 februari – Italiaanse middag
17 februari – Excursie Muzee Scheveningen
27 februari – Lezing Vluchteling tijdens Hongaarse opstand 1956
13 maart – Lezing Ghana, Togo en Benin
27 maart – Muziekcollege Mattheus Passion
10 april – Optreden koor International School of The Hague
14 april – Excursie Urban Farmers
15 april – Theaterbezoek Paul van Vliet Alleen op Zondag
24 april – Lezing Haagse Hofjes
15 mei – Franse middag
29 mei – Informatiebijeenkomst Dicht bij Huis
5 juni – Spaanse middag
19 juni – Tai Chi-demonstratie
11 september – Muziekmiddag met optreden
25 september – Bus/Boottocht Rotterdam en Kinderdijk
9 oktober – Muziekcollege Amadeus Mozart
15 oktober – Excursie Joods Museum Amsterdam met MuseumPlusBus
16 oktober – Storyteller over geschiedenis gistfabriek Delft
23 oktober – Haagse Iconen: Paul van Vliet, Yvonne Keuls en ex-burgemeester Van Aartsen
25 oktober – Weerbaarheidstraining ouderen
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6 november – Optreden studenten Koninklijk Conservatorium - Duo ‘Black Büyü’
20 november – Presentatie De Straat waarin wij wonen
4 december – Mozaïek maken
18 december – Kerstviering in samenwerking met Amadeus

Blij dat ik Brei!
Na de Herfstvakantie 2017 is voor het schooljaar 2017-2018 in samenwerking met basisschool
Wonnebald gestart met een samenwerkingsproject tussen Vivendi en de school.
Het project voorziet er in dat wijkbewoners wekelijks de eersteklassers van de school Wonnebald bij
de breiles helpen. Zo ontstaat contact tussen wijkbewoners en leerlingen. Beide hebben verhalen,
die ze met elkaar kunnen delen. Op die manier wordt een band opgebouwd tussen kind en ‘brei-oma
of -opa’.
Doel van het project is dat het contact tussen jong en oud en tussen de school en de wijk bevorderd
wordt. De brei-oma’s en -opa’s worden tijdens het schooljaar tevens uitgenodigd om de jaarfeesten
op de school bij te wonen, die zo kenmerkend zijn voor het Vrijeschoolonderwijs. Zo wordt een band
opgebouwd tussen school en wijk, die leidt tot een samenwerkingsrelatie en meer
gemeenschapsgevoel in de wijk.

Inloopspreekuur VóórWelzijn
Elke maandagmorgen is er een inloopspreekuur door een consulent van welzijnsorganisatie
VóórWelzijn. Wijkbewoners kunnen dan terecht met alle vragen over zorg en welzijn. Eind oktober is
gestart met het inloopspreekuur. Hoewel nog pril, blijkt dat het spreekuur in een behoefte voorziet.
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Computerspreekuur
Elke donderdagmiddag is er computerspreekuur. Wijkbewoners kunnen dan terecht met hun vragen
over en hulp met het gebruik van de computer. Zij kunnen ook hun computer meenemen voor het
verhelpen van problemen. Van het spreekuur wordt goed gebruik gemaakt.

Handwerkclub
Elke donderdag organiseert een wijkbewoonster in de ‘huiskamer’ van Amadeus een handwerkclubje
en geeft deelnemers professionele ondersteuning.

Kerstbijeenkomst
Op 18 december organiseerde Amadeus in samenwerking met het Vivendi-team een kerstviering in
de kerkzaal, die voor deze activiteit door de eigenaar beschikbaar was gesteld. Aan de kerstviering
namen ruim honderd wijkbewoners deel. Het programma bestond uit een kooroptreden,
kerstverhalen en een kerstbuffet.
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Amadeus op zondag!
In december is Amadeus onder de naam Amadeus op Zondag! gestart met een muziekcafé op
zondagmiddag met live optredens. De eerste bijeenkomst op 30 december was direct een groot
succes. Ongeveer 70 wijkbewoners bezochten het muziekcafé.

Mozaïek voor Amadeus
Door het Vivenditeam is het initiatief genomen om met bewoners samen een mozaïek te maken dat
tijdelijk in de Frits van Evertzaal zal worden opgehangen en later zal meeverhuizen naar de
vernieuwbouw.
Op 4 december maakten bewoners tekeningen en gaven ideeën door voor de ‘blauwdruk’. Gekozen
werd voor vier thema’s in een vierluik:





het kerkgebouw en de historie van de kerk
de componist Amadeus Mozart
de wijk, de mensen en samenwerking
het stadsdeel Loosduinen met zee, duinen en wapen.

In januari 2019 zal onder leiding van een kunstenares gestart worden met het daadwerkelijk invullen
van het mozaïek. Wekelijks wordt een bijeenkomst georganiseerd waarop wijkbewoners, niet alleen
de deelnemers aan de Vivendi activiteiten, gezamenlijk aan de mozaïek kunnen werken.

AED
Vrijwilligers van Amadeus zijn eind oktober een actie gestart om geld in te zamelen voor een AED in
de wijk. De AED helpt mensen die een hartstilstand krijgen dit te overleven. Met een BuurtAED wordt
de buurt veiliger. In korte tijd is het benodigde bedrag binnengekomen. Het apparaat zal worden
opgehangen aan een buitenmuur van Amadeus en is dag en nacht bereikbaar. Een aantal vrijwilligers
en omwonenden zullen deelnemen aan de AED-training.
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Taalcoachproject
In november is Amadeus gestart met een oriëntatie op mogelijkheden van samenwerking met Taal
aan Zee voor een of meer groepslessen taalcoach en hiervoor ruimte aan te bieden. Inmiddels
hebben zich een aantal wijkbewoners opgegeven om als taalcoach ingezet te worden. Met Taal aan
Zee moeten nog nadere afspraken gemaakt worden. Het doel van het lestraject is om vrouwen die de
Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen uit hun isolement te halen. Naar verwachting zal
begin 2019 gestart worden met het project.

Vrijwilligers
De stichtingen Bethel Blijft en Amadeus hebben de beschikking over een netwerk van circa dertig
vrijwilligers, alle wijkbewoners. De ondersteuning door vrijwilligers is cruciaal voor het ‘runnen’ van
het wijkcentrum. Zij worden ingezet als gastvrouwen en gastheren, voor de receptie, facilitaire en
technische zaken, groenonderhoud, inkoop en organisatie en het ondersteunen en organiseren van
activiteiten.
De vrijwilligers worden begeleid en aangestuurd vanuit het bestuur. Om de betrokkenheid vast te
houden worden speciale bijeenkomsten voor de vrijwilligers georganiseerd. De inbreng door
vrijwilligers geldt als informatie voor het bestuur over wat er leeft in de wijk.

Horeca
Direct na de opening van Amadeus op 13 oktober 2018 is een beginselaanvraag horeca ingediend. In
december 2018 is hierop door de gemeente positief gereageerd. Daarna is de definitieve aanvraag
ingediend voor een horecavestiging categorie 1. Deze procedure loopt nog. Tevens is actie genomen
op de cursus sociale hygiëne die door een aantal vrijwilligers gevolgd zal worden.
Naast een ruimte biedend centrum en een aanbod van activiteiten wil Amadeus wijkbewoners ook
de gelegenheid geven van een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
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Publiciteit
Publiciteit vindt plaats via persberichten, drukwerk, e-mailattenderingen, digitale Nieuwsbrieven,
publicaties op de website en via de advertenties van het Cultuurplatform Loosduinen in de
Loosduinse Krant.
Alle informatie en activiteiten worden overzichtelijk op handzame kaarten gezet die mensen mee
kunnen nemen. Voor speciale bijeenkomsten worden ter informatie van de deelnemers boekjes
samengesteld. In 2018 waren dat Plannen v/h Bethelkerk ten behoeve van de
wijkinformatiebijeenkomst op 22 april, en het boekje Dicht bij Huis, een overzicht van organisaties
rond welzijn en hulp naar aanleiding van de Vivendibijeenkomst Dicht bij Huis op 29 mei.
In 2018 werd een nieuwe website www.stichtingamadeusdenhaag.nl gemaakt en werden nieuwe emailadressen aangemaakt voor de organisatie.

Financiën
Subsidie gemeente Den Haag:




ABBA 11687 € 7.000,-.
Totaal ontvangen: € 7.000.Totaal aan uitgaven € 7.677.
Verschil € 677,-.
ABBA/12117 € 13.500; ABBA/17499; ABBA/18171 € 10.000,Totaal ontvangen: € 24.500,Totaal aan uitgaven € 29.297,Verschil € 4.797,-.

Bestuur
In 2018 was het bestuur als volgt samengesteld:
Stichting Bethel Blijft








Irene Sjerp, voorzitter
Inge Camfferman, secretaris
Peter Bol, penningmeester
Ada van Altena (lid, afgetreden, daarna functionerend als adviseur)
Désirée Kok (lid)(afgetreden, daarna penningmeester Stichting Amadeus)
Elly van Raamsdonk (lid, afgetreden)
Wim Wieringa (adviseur)

Stichting Amadeus




Irene Sjerp, voorzitter
Inge Camfferman, secretaris
Désirée Kok, penningmeester
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Inschrijving Kamer van Koophandel
Stichting Bethel Blijft, Lohengrinstraat 20, 2555 WP Den Haag
KVK-nummer: 65908058
Inschrijving: 1 augustus 2016
Stichting Amadeus Den Haag, Lohengrinstraat 20, 2555 WP Den Haag
KVK-nummer: 68515111
Inschrijving: 10 april 2017
RISN
Stichting Bethel Blijft: 856311753
Stichting Amadeus Den Haag: 857478850

Het bestuur
Den Haag, 6 februari 2019.

Stichting Amadeus Den Haag
ontmoeting&activiteiten
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Stichting Bethel Blijft/Stichting Amadeus Den Haag
Traviatastraat 25, 2555 VG Den Haag
Telefoon: 070-4063783
E-mail: info@stichtingamadeusdenhaag.nl
Website: https://www.stichtingamadeusdenhaag.nl.
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