Zondag 9 januari 2022 – 1e zondag na Epifanie /Doop van de Heer (Alleen via livestream en Kerkomroep)
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, worden vermeld in de liturgie van deze zondag.
Bergkerk in coronatijd
In de Bergkerk zijn de kerkdiensten op dit moment alleen ONLINE te volgen: via onze livestream of via de
kerkomroep. Alleen degenen die nodig zijn voor het maken van de opname zijn erbij.
Ook de doordeweekse activiteiten in de kerk staan nog steeds stil.
We zijn benieuwd of de eerstvolgende persconferentie hier verandering in brengt. En laten dat natuurlijk weten
via wijkgroet, website en de zondagse mededelingen.
Met een hartelijke groet van de kerkenraad
Psalmenserie
Op de zondagen 9 en 30 januari en 6 februari staat een drietal psalmen centraal. Een psalmendrieluik dus. Ik
doe vaker een serie preken over psalmen en kies dit keer voor de psalmen 3, 4 en 5. De 9e januari starten we
met psalm 3, een morgenlied. Wat brengt het ons om dit lied in de morgen te lezen/te zingen? Martine Nijveld
Collectes:
De 1e collecte is de Diaconale collecte bestemd voor de wijkdiaconie.
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 9 januari
De 2e collecte is voor Kerk en Pastoraat bestemd voor Haastu
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 9 januari
De 3e collecte is bestemd voor het aanvullende pastoraat van de wijkgemeente.
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: 3e collecte
Toelichting bij de 2e collecte
Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen
met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen. Haastu
heeft een eigen website waarop een programmaboekje en diverse activiteiten staan vermeld.
https://www.haastu.nu/
Toelichting bij de 3de collecte
In de kerkenraadsvergadering gehouden op 13 december j.l. is besloten een 3de collecte in te stellen. Deze
collecte is bestemd voor de wijkgemeente. Het is fijn dat wij de diensten via een goede live-streamverbinding
kunnen uitzenden. Wij hebben echter hiervoor wel een flinke investering moeten doen. Zo ook met de
kliederkerk. Wij zijn blij dat het tot stand is gekomen, want wij bereiken daar weer mensen mee. Maar het
brengt wel weer kosten met zich mee.
Tevens blijkt uit de voorlopige begroting dat wij maatregelen zullen moeten nemen om de voortgang van onze
gemeente veilig te stellen.

Daarom zullen we op zondag 30 januari na de kerkdienst een gemeenteberaad te houden om de financiële
kant van gemeente zijn toe te lichten en om u de mogelijkheid te bieden vragen te stellen.
OECUMENISCH VIEREN: vanuit de H. Familiekerk op zondag 16 januari
Op zondag 16 januari vieren we oecumenisch in het kader van de week van gebed voor de eenheid. Thema is
dit jaar: ‘Licht in het duister’.
Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, zegt hierbij; ‘Het thema is toepasselijk in
onze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de
economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien.’
Voorgangers zijn pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld. Zangers uit koor en cantorij verlenen hun
medewerking.
NB Deze dienst is net als anders via een livestream te volgen. De link voor deze livestream krijgt u volgende
week. Dit is een andere dan u gewend bent, omdat de dienst vanuit de H. Familiekerk wordt uitgezonden (en
dus niet via ons eigen Youtubekanaal).
KLIEDERKERK in januari: ‘Genoeg om te delen’
In september 2021 hielden we onze eerste Kliederkerk in Bethel. We kijken er goed op terug en bouwen met
veel plezier aan de volgende Kliederkerk: op zondag 30 januari, van 16.00 tot 18.00 uur, in buurt-en-kerkhuis
Bethel (Thomas Schwenckestraat 28/30).
Thema: ‘Genoeg om te delen’.
Natuurlijk weten we nog niet of (en hoe) het door kan gaan, gelet op de huidige omstandigheden. Maar geef
je/u zeker op. Dan houden we je op de hoogte!
Aanmelden vóór woensdag 26 januari bij: info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
onder vermelding van: Kliederkerk, aantal volwassenen, aantal kinderen tot 12 jaar.
Meer informatie over het hoe, wat, waarom en voor wie van de Kliederkerk: zie de wijkkrant van januari.
Met een hartelijke groet van het Kliederkerkteam, Karen van Drongelen, Hanne Glerum, Margriet den Heijer,
Ada Hoek, Nelleke van Kooij, Madelein van der Plas, Martine Nijveld
OMZIEN NAAR ELKAAR
Ziekte, opnames e.d. kunt u doorgeven aan:
- ds. Martine Nijveld me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 // 06 16 733 742
- en/of aan pastoraal ouderling Aaltje Visser, elsevis@hotmail.com of 070 323 32 20
Verkoop eigengemaakte kaarten
De verkoop van eigengemaakte kaarten, voor en na de dienst, was ook in 2021 niet mogelijk.
Er is nog een kleine voorraad, waarvoor ik kopers heb gezocht en gevonden. De opbrengst in 2021 was
totaal € 80,- dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de wijkkas. Ria Schotte-Harkes
Dienst volgende week (Alleen via livestream en Kerkomroep)
Zondag 16 januari 2022 –2e na Epifanie / Doop van de Heer– Oecumenische dienst in de H. Familiekerk
aanvang 10.30 uur voorgangers: pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld
1e collecte: diaconale collecte bestemd voor het Aandachtscentrum, 2e collecte: voor Kerk en Pastoraat
bestemd voor de wijkgemeente, 3e collecte: bestemd voor het aanvullende pastoraat van de wijkgemeente.
Wijkgroet
Graag de mededelingen voor de volgende Wijkgroet vóór donderdag 22.00 uur
doorgeven aan: J. (Janny) van Ackooij-van Ast, tel. 070 363 05 24 email: ackooij@ziggo.nl en aan M.A. (Ria)
Schotte-Harkes, tel. 070-3257546 e-mail: ria.schotte@online.nl zodat wij alle twee op de hoogte zijn wat er in
de volgende Wijkgroet opgenomen moet worden.
Uitzending
U kunt onze diensten (live of op een later moment) meevieren via ons eigen Youtubekanaal Wijkgemeente Den
Haag-West: www.tiny.cc/DenHaagWest Ook kunt u de dienst beluisteren via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl
of via de app Kerkomroep). Behalve de orde van dienst zijn ook de preken en de Wijkgroet te vinden op de
website www.bergkerkdenhaag.org

