
PERSBERICHT 

Intiem kijkje in het werk van een diaken in de Schilderswijk 

Zaterdag 3 november 2018 komt het boek ’t Zal je maar 
gebeuren… uit over het werk van diaken Ronald van 
Berkel in de Schilderswijk. Van Berkel geeft door middel 
van twintig waargebeurde verhalen een intiem inkijkje in 
zijn werk in de Schilderswijk en andere krachtwijken van 
Den Haag. ‘Misbruikt’, ‘Bespuwd en bedreigd’ en ‘Chaos 
in de Schilderswijk’ zijn enkele titels van verhalen in dit 
boek. Elf jaar werken in Den Haag bracht diaken Ronald 
van Berkel bijzondere ontmoetingen en gebeurtenissen. 
 
Veel werk van een pastor is zichtbaar, maar dit boek geeft 
een beeld van wat er allemaal búiten het gezichtsveld 
gebeurt. Door de opgeschreven verhalen ontstaat een 
beeld van de kerk die niet alleen voor ‘de zondag’ is, maar 
ook middenin de maatschappij staat en actief is voor 
mensen die hulp en ondersteuning hard nodig hebben. 
 
Boekpresentatie 
De feestelijke boekpresentatie vindt zaterdag 3 november om 11:00 uur plaats in de  
Agneskerk, Beeklaan 188, Den Haag. Na de presentatie is er gelegenheid tot het kopen van 
het boek, en is er een signeersessie. Het boek kost €18,95. De opbrengst gaat volledig naar 
het Willibrordkamp van parochie Maria Sterre der Zee. Kijk voor meer informatie over het 
goede doel, dat in 2017 de diaconieprijs van bisdom Rotterdam won, op 
https://www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-agnes/zomerkamp/ .  
 
Over de auteur 

Ronald van Berkel (1964) zijn eerste benoeming als diaken was in 
de multiculturele H. Willibrordparochie, waar in 2011 de H. 
Agnesparochie bij kwam. In januari 2015 gingen deze twee 
parochies door een fusie op in de huidige parochie Maria Sterre 
der Zee. Deze parochie behelst nu heel Den Haag-Noord. Hier 
werkte Van Berkel tot september 2018. Hij is nu, na een periode 
van sabbatverlof, werkzaam als diaken in de Zoetermeerse 
Nicolaasparochie.  

 

NOOT VOOR REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE 
Ronald van Berkel is voor interviews, vragen en meer informatie te bereiken op 
telefoonnummer 06-20509938 en/of via het mailadres ronaldvanberkel2011@gmail.com 
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