Zondag 26 december 2021 – 2e Kerstdag (Alleen via livestream en Kerkomroep)
Bergkerk in coronatijd
Opnieuw vieren we Kerst in coronatijd. Ook dit jaar moeten we de kerstvieringen weer aanpassen. En ook
thuis worden we beperkt in het vieren van het kerstfeest. Vanaf zondagmorgen 19 december is heel Nederland
in lockdown.
Voor ons als Bergkerk betekent dit dat de kerkdiensten alleen ONLINE te volgen zijn.
Via onze livestream of via de kerkomroep. Deze situatie zal in ieder geval duren t/m 14 januari. En geldt dus
ook voor de kerstdiensten en voor oudjaar.
Bij de kerkdiensten in deze periode zullen slechts aanwezig zijn wie nodig zijn voor het maken van de opname.
Bij de meeste (of zelfs alle) diensten zijn solisten actief. Met muziek en zang én alle andere medewerkers
hopen we er telkens toch weer iets moois van te maken.
Ook het koffiedrinken op de donderdagmorgen gaat de komende tijd NIET door.
En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere doordeweekse activiteiten.
We vinden het echt heel jammer dat we deze keus opnieuw moesten maken.
Maar we hopen met elkaar op betere tijden! We vieren het kerstfeest, feest van het licht: laten we elke keer
opnieuw voor elkaar proberen lichtjes te ontsteken.
Een kaartje, een kleine attentie, iemand uitnodigen voor een bezoekje, een telefoontje of appje, hulp bij
boodschappen doen of wat dan ook! We wensen u zegen en vrede!
Met een hartelijke groet van de kerkenraad
Uitzendingen van de kerkdiensten met kerst en oudjaar
Kerst voor jong en oud, 24 december
De uitzending wordt om 17.00 uur gemaakt. Maar natuurlijk is de uitzending op elk ander moment te bekijken.
We gaan samen op reis naar de stal. Met liedjes, muziek, knutselmoment en verhaal. Speciaal voor kinderen
en iedereen die (speels en creatief) met hen mee wil vieren.
Kerstmorgen 25 december
Op de kerstmorgen is er extra feestelijke medewerking van Astrid Jeremic (zang) en Peter Spierings (fluit). Dit
alles rond het bekende kerstverhaal uit Lukas 2.
Zondag 26 december – tweede kerstdag
Omdat de 2e kerstdag op een zondag valt, is er ook op deze dag een uitzending.
Met daarin liederen die door gemeenteleden zijn aangereikt.
Oudjaarsdienst, 31 december
De uitzending wordt al om 15.30 uur gemaakt. U kunt dan meteen meevieren. Maar natuurlijk ook op elk ander
gewenst tijdstip.
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, worden vermeld in de liturgie van de betreffende dienst.

Collectes Kerstmorgen (25 december)
De 1e collecte is de Diaconale Kerstcollecte Kerk in Actie – Geef Licht
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 25 december.
De 2e collecte is voor Kerk en Pastoraat van de wijkgemeente Bergkerk
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 25 december
Toelichting bij de 1e collecte
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater,
medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met
voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten
komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten.
Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde
volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier
opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen
vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket
en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee?
Collectes 2e kerstdag (26 december)
De 1e collecte is de Diaconale collecte voor de wijkdiaconie Bergkerk
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 26 december.
De 2e collecte is de eindejaarscollecte voor de Protestantse Kerk Den Haag
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 26 december

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
Aan allen die ik al zoveel jaren ken, aan allen die mij korter kennen.
Ontzettend veel dank voor alle kaarten met mooie wensen. Heel veel dank ook voor mooie bloemen en
planten, e-mails en sms-en. Bedankt voor belletjes en lekkers. Ik word door jullie verwend en ik vind dat heel
erg fijn. Het helpt echt dat jullie meeleven. Ik voel me helemaal niet alleen. Ik ben net als jullie geschrokken
van de ernst van mijn situatie. Ik heb dit niet zien aankomen en ik ben ook nog helemaal niet klaar met leven.
Kennelijk loopt het allemaal anders en moeten we het gewoon accepteren zoals het is. Ik ben bijzonder
dankbaar dat mij tijd is gegeven nog een paar mooie herinneringen te maken met mijn lieve man en kinders.
Het is voor hen het allerergst. Ik ontmoet straks alle dierbaren die me voorgingen. En ik ben straks ook die ene
ster die straalt, als je omhoog kijkt. Ik weet niet hoe lang ik nog heb, maar ik heb nu een heel fijne tijd.
De pijnmedicatie doet haar werk, ik geniet van alles wat mooi is. En dat is heel veel.
Ik wens jullie allen heel fijne en warme kerstdagen en een nieuw jaar met heel veel geluk en liefde.
Leonore Brons

Dienst volgende week (Alleen via livestream en Kerkomroep)
Zondag 2 januari 2022 – Epifanie – 10.00 uur ds. Olivier Elseman
1e collecte: diaconale collecte voor het Maatjesproject 2GO, 2e collecte: voor wijkgemeente Bergkerk
3e collecte: bestemd voor het aanvullende pastoraat van de wijkgemeente: de bovenmodale aanvulling FTE
van onze predikant.
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.

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

