Zondag 2 januari 2022 – 2e zondag na Kerst / Nieuwjaarswensen (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. Zodra deze situatie verandert, hoort u dat via de wijkgroet, via de afkondigingen tijdens de
kerkdienst en/of via de website.
Bij de kerkdiensten in deze periode zijn slechts aanwezig wie nodig zijn voor het maken van de opname. Bij de
meeste (bijna alle) diensten zijn solisten actief. Met muziek en zang én alle andere medewerkers hopen we er
telkens toch weer iets moois van te maken.
Het koffiedrinken op de donderdagmorgen gaat de komende tijd NIET door.
En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere doordeweekse activiteiten.
Rond de kerst verscheen het eerste nummer van ons nieuwe kerkblad, vertrouwd en tegelijk anders (en het is
mooi geworden!). De kopij werd echter geschreven vóór de laatste persconferentie en bevat dan ook veel
berichten, die ondertussen niet meer kloppen, o.a. aangaande de kerkdiensten. Wijkgroet en website bevatten
de actuele stand van zaken.
Met een hartelijke groet van de kerkenraad
Oudjaarsdienst
De uitzending met Oudjaar, vrijdag 31 januari, wordt al om 15.30 uur gemaakt. U kunt dan meteen meevieren.
Maar natuurlijk ook op elk ander gewenst tijdstip.
We wensen u allen een rustige jaarwisseling en heil en zegen voor het nieuwe jaar:
dat de zon je dagen licht maakt en de sterren je nachten verlichten, dat bloemen bloeien langs je levensweg
en je huis stevig staat in de storm. En tot wij elkaar weer ontmoeten: dat God je beware in de palm van zijn
hand. Martine Nijveld
Terugblik Kerst
Kerst hebben we gevierd met een veelheid aan diensten.
Op zaterdag 18 december kon het kerstfeest voor ouderen nog in de kerk zelf gevierd worden. Dat was heel
fijn! De kerst voor jong en oud ging online: kerstverhaal, minikinderkerstkoor, muziek en spel. De
voorbereidingsgroep kreeg diverse foto’s na afloop (dank daarvoor!), waarop we zagen dat het knutselen in
goede aarde viel. Met het thuisbezorgde knutselpakket kon een kroon geknutseld worden om daarna zelf je rol
in het kerstverhaal in te nemen. Voor wie deze dienst miste: u/jij kunt ‘m natuurlijk nog steeds meevieren via de
livestream.
Ook de eerste en tweede kerstdag waren online. Met zang en beeld, woorden en muziek en (op de tweede
kerstdag) keuzeliederen vanuit de gemeente.
We merken in deze bijzondere tijd, dat de diverse mensen, die bij een kerkdienst betrokken zijn, een steeds
sterker team vormen. Dat is bij alle narigheid, die deze tijd brengt, ook winst. Waarbij we natuurlijk Leonore
zeer missen. En grote waardering hebben voor de manier waarop Guusje en Jos alles in deze tijd oppakken.
We kunnen zien dat de livestream van de verschillende kerstdiensten door heel veel mensen is gevolgd. En
daar zijn we erg blij mee.
Martine Nijveld

Collectes:
De 1e collecte is de Diaconale collecte bestemd voor het Maatjesproject 2GO
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 2 januari
De 2e collecte is voor Kerk en Pastoraat bestemd 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 2 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 1e collecte
2GO is een maatjesproject dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of van
huiselijk geweld. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem of haar regelmatig een activiteit
onderneemt, zoals wandelen, fietsen,naar de bioscoop gaan of koken. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje
bij het vergroten van hun sociale netwerk en laten hen kennismaken met de stad en de Nederlandse
samenleving.
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.
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
Bericht
Ben Wentsel, sinds vorige week opgenomen in ziekenhuys Leyenburg, verblijft nu voor verdere verzorging in
Hospice Het Vliethuys in Voorburg . Adres: Fonteynenburglaan 5B 2275CX Voorburg
Dienst volgende week (Alleen via livestream en Kerkomroep)
Zondag 9 januari 2022 –1e na Epifanie / Doop van de Heer– 10.00 uur ds. Martine Nijveld
1e collecte: diaconale collecte bestemd voor de wijkdiaconie, 2e collecte: voor Kerk en Pastoraat bestemd
voor Haastu, 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

