Zondag 17 oktober 2021 21e zondag na Pinksteren –

(Ook Via livestream en Kerkomroep)

Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
We zien u graag (terug) in de kerk! Weet u welkom!
Daarbij geldt het volgende
- het is niet langer nodig u aan te melden voor een kerkdienst.
- we hebben in de kerkzaal ruimte gemaakt voor 70 à 80 mensen. We verwachten dat dat op dít moment
voldoende zal zijn voor onze gewone zondagse kerkdiensten.
- de garderobe is nog niet in gebruik: u kunt uw jas over uw stoel hangen.
- de collectes worden blijvend bij de uitgang gehouden.
- de zang zal de nodige variatie houden: soms is er alleen samenzang, soms zijn er solisten, en ook de
cantorij werkt weer eens per maand mee aan een dienst.
- we houden gepaste afstand van elkaar.
En verder (we zijn eraan gewend geraakt): geen handen schudden, thuisblijven bij klachten, desinfecteer uw
handen bij binnenkomst. Ook blijven de looproutes in de kerk in gebruik.
En natuurlijk krijgt het uitzenden van de diensten via livestream en kerkomroep - elke zondag opnieuw - onze
volle aandacht.
Bij alle activiteiten, waarbij koffie/thee geschonken wordt en/of een maaltijd gebruikt wordt, zullen we, in lijn
met het overheidsbeleid, vragen naar uw coronatoegangsbewijs (QR-code): via de CoronaCheck-app of op
papier. Met een hartelijke groet van de kerkenraad!
Collectes:

De 1e collecte is de Diaconale collecte voor het Werelddiaconaat i.k.v. Wereldvoedseldag
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 17 oktober
De 2e collecte is de Collecte voor de Wijkgemeente
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 17 oktober

Toelichting 1e collecte
Samen werken aan een stabiele toekomst. In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden
per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens
onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk
in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee de oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge
perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze
tegelijkertijd een vreedzame samenleving. Meer lezen kerkinactie.nl/kameroen
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
Bedankje
Zondag werd ik verrast met een prachtige bos bloemen. Heel hartelijk dank daarvoor. Het lopen gaat gelukkig
weer een stuk beter dankzij de fysiotherapie. De pijn is gelukkig ook veel minder. Allemaal een hartelijke groet
en veel dank voor al het lieve medeleven de laatste tijd. Ria Smits

Vakantie ds. Martine Nijveld
Vanaf 8 oktober heb ik een week herfstvakantie. Indien nodig kunt u contact opnemen met onze ouderling voor
het pastoraat, Aaltje Visser. Zij kan u in verbinding brengen met de predikant/pastor, die zich beschikbaar heeft
gesteld om mij te vervangen bij uitvaarten en crisispastoraat in deze week. Ook in geval van ziekte en
ziekenhuisopname kunt u contact opnemen met Aaltje Visser.
Haar contactgegevens zijn: 06 288 06 906 // elsevis@hotmail.com ds. Martine Nijveld
Elke donderdagmorgen: ‘Rondje koffie’ in de Bergkerk.
Elke donderdagmorgen kunt u binnenlopen voor een kopje koffie, ontmoeting, gezelligheid, een goed gesprek.
Tijd vanaf 10.30 tot 11.45 uur. Natuurlijk houden we ons bij alles aan de nog geldende corona richtlijnen. Dat
betekent dat u zich niet op hoeft te geven, wel vragen wij van u om de coronapas mee te nemen zodat we
deze kunnen scannen. Digitaal of op papier.
Inzameling voor de voedselbank
Vanaf zondag 10 oktober zijn we weer begonnen met het inzamelen van houdbare producten voor de
voedselbank. Elke zondag zal er een krat bij de ingang van de kerk staan, waarin van huis meegebrachte
producten kunnen worden gedaan. Als de krat vol is, wordt deze naar het verzamelpunt van de voedselbank
Haaglanden gebracht. Er is geen verkoop van fairtrade producten, u moet (mag) zelf producten van huis
meenemen. Dat kan bijvoorbeeld rijst of pasta zijn, koffie, thee, voedsel in blik (soep) etcetera. Liever geen
producten in glas, vanwege het breukgevaar. Cees Kaas
Vervoer naar de Bergkerk op zondagmorgen
Indien u niet meer in staat bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, kunt u contact opnemen met Klaar of
Ineke Rog. Zij zullen dan samen met u bekijken of het mogelijk is om u op te halen en weer thuis te brengen.
Wij verzoeken u wel om in de bus en tijdens het in- en uitstappen een mondkapje te dragen. Contactgegevens
Klaar 06-19074109 of Ineke 06-44246045. Per email zijn zij bereikbaar op kirog638@gmail.com
Dienst volgende week (0ok via livestream en Kerkomroep)
Zondag 24 oktober 2021 22e zondag na Pinksteren in de Bergkerk: 10.00 uur Ds. Martine Nijveld, Heilig
Avondmaal zie onderstaande tekst
eerste collecte: Diaconale collecte Diaconaal opbouwwerk in de wijken, tweede collecte: Wijkgemeente
Zondag 24 oktober
Op zondag 24 oktober vieren we een bijzondere dienst: de cantorij zingt mee en we vieren samen de maaltijd.
Natuurlijk kunt u ook thuis aan het avondmaal meedoen: als u brood en wijn/druivensap klaarzet, vieren we de
maaltijd in verbondenheid! Zo proberen we te zijn wat onze roeping is: huis van God en thuis voor mensen.
Daarnaast zijn er in deze dienst nóg twee bijzondere momenten:
- twee ambtsdragers verlengen hun ambtstermijn: Ada Hoek (ouderling) en Dick Verwaart (ouderling voor
de eredienst). En daar zijn we blij mee!
- de interim-voorzitters van de kerkenraad van Den Haag-West dragen het stokje over aan de voorzitter
van de kerkenraad van de Bergkerk: afsluiting van de weg die we gegaan zijn en begin van een nieuwe
weg.
Bij dit alles klinkt het verhaal van Bartimeüs, een mens die gaat zien waar het om draait in het leven. En die
zijn positie langs de kant van de weg verruilt voor een plek óp de weg, achter Jezus aan. ds. Martine Nijveld
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

