Zondag 12 december 2021 2e Advent – Gaudete – (Ook Via livestream en Kerkomroep)
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
De coronaregels in de Bergkerk
In de wijkgroet van zondag 5 december staan onze nieuwste coronaregels uitgebreid beschreven. Kort
samengevat komt het hierop neer:
- ook de Bergkerk is vanaf 17.00 dicht: voor kerkelijke activiteiten en alle verhuur.
- op anderhalve meter kunnen er max. 60 mensen in de kerk (excl. medewerkers).
- de basisregels blijven gelden: handen desinfecteren bij binnenkomst, geen handen schudden,
thuisblijven (en testen) bij klachten. We houden ons aan de anderhalve meter en dragen bij
bewegingen een mondkapje. De garderobe is niet in gebruik. De collectes worden bij de uitgang
gehouden.
- de kindernevendienst is tijdelijk helemaal beneden.
- er is geen koffiedrinken ná de dienst.
En natuurlijk houdt het uitzenden van de diensten via livestream en kerkomroep onze volle aandacht.
Met een hartelijke groet van de kerkenraad!
Aanmelden voor bijzondere kerkdiensten
Aanmelden is alleen nodig bij een aantal bijzondere diensten, dit kan op het bekende adres:
bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl. Dit geldt voor:
- kerstmorgen 25 december
Zondag 12 december: viering in Engelse stijl
Deze zondag vieren we opnieuw een kerkdienst in Engelse sfeer: vieren in de stijl van dat ‘land aan de
overkant’. De cantorij werkt mee we vieren het avondmaal. Ook thuis kunt u daaraan meedoen: als u brood en
wijn of sap klaarzet, vieren we samen in verbondenheid.
Collectes:

De 1e collecte is de Diaconale collecte voor het project De Verfrissing
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 12 december.
De 2e collecte is de collecte voor Amnesty International
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 12 december

Toelichting bij de 1e collecte
Dit is een nieuw project aan de Hooftskade, waarin zorg aangeboden wordt aan dak- en thuislozen, al dan
niet gedocumenteerd of rechthebbend. Het gaat hierbij om hele basale zorg, zoals de mogelijkheid om te
douchen of kleding te wassen, licht-medische verzorging, geestelijke zorg, begeleiding bij schulden of bij
terugkeer, tandheelkundige zorg en de zorg van een kapper of pedicure, belangenbehartiging in de meest
ruime zin van het woord. Stek gaat een deel van deze zorg zelf bieden, maar zal daarin ook samen met
anderen optrekken (Wereldhuis, Straatpastoraat, Straatconsulaat, Bharka, House Martin, Dokters van de
Wereld).

Zondag 26 december: ZANGDIENST
Na alle ongetwijfeld mooie en sfeervolle kerstvieringen en diensten bent u nu zelf aan bod. Voor tweede
Kerstdag mag u uw favoriete kerstlied opgeven, met evt. de reden waarom. Uit alle ingezonden liederen wordt
een selectie gemaakt en stellen we met ds Jacob Korf de dienst samen. Als thema voor deze speciale
zangdienst is gekozen ‘de geboorte van een mens’.
Helaas zullen door de aangescherpte Corona-maatregelen vast niet alle wensliederen gezongen kunnen
worden, maar laat dit u niet weerhouden uw keuze kenbaar te maken.
Opgeven kan tot uiterlijk vrijdagavond 17 december 22.00 uur bij Christi van der Hauw-Scheele, E-mailadres
jaap-christi@online.nl of telefoon 070 354 64 62
We zijn heel benieuwd! Het Liturgisch team en ds. Korf
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.
Dominee bij de koffie
De donderdagmorgeninloop in de Bergkerk begint goed te lopen. Diverse mensen weten de koffie en de
ontmoeting te waarderen. Ik probeer als predikant zo vaak mogelijk aan te schuiven. Dus: mocht u mij iets
willen vragen of vertellen, dan kunt u mij dáár makkelijk aanspreken. Daarnaast ben ik natuurlijk bereikbaar via
telefoon en mail. (ds. 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
Kerstgroetactie
Ook dit jaar gaan we kerstgroeten verspreiden onder onze oudere gemeenteleden. Deze kerstgroet bestaat uit
een kaart én een Open Deur. We willen van deze kerstgroetactie graag een actie maken van ‘samen’ en
‘omzien naar elkaar’.
Wie doet mee en bezorgt een klein stapeltje kerstgroeten? Ná de dienst (op 12 december) is het
‘uitdeelmoment’: wie wil krijgt dan een stapeltje kerstgroeten mee (ongeveer 10 adressen, die bij elkaar in de
buurt liggen). U mag u ook telefonisch melden als u mee wilt doen: bij Ineke Rog, 06-44246045.
Kerstviering ouderen
De kerkenraad van de Bergkerk wil onze oudere gemeenteleden hartelijk uitnodigen voor de jaarlijkse
kerstviering op zaterdagochtend 18 december 2021 om 11 uur in de Bergkerk.
Ds. Martine Nijveld zal een korte viering verzorgen. Verder zal er muziek zijn, koffie met iets lekkers en tot slot
nog een verrassing.
Helaas zijn we weer gebonden aan diverse voorzorgsmaatregelen ivm de coronapandemie. Het is daarom van
belang dat u zich aanmeldt, bij voorkeur op het bekende e-mailadres : bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl. Geef
daarbij aan dat u zich aanmeldt voor de ouderenkerstviering.
Wij hopen dat het geen belemmering voor u zal zijn. U kunt zich uiteraard ook telefonisch aanmelden op de
volgende telefoonnummers:
Ineke Rog
06-44246045
Aaltje Visser
06-28806906
Het zou fijn zijn als we 13 december alle aanmeldingen hebben ontvangen.
Indien u niet meer in staat bent om zelfstandig naar de Bergkerk te komen en indien niemand u kan brengen
en/of halen kunt u dat ook bij bovengenoemde personen melden. Wij zullen dan proberen vervoer voor u te
regelen. Dit alles onder voorbehoud van verscherpte corona maatregelen.
Samen eten in de Bergkerk
De maaltijd op 20 december (3e maandag van de maand) gaat niet door i.v.m. de nieuwe ontwikkelingen
rondom Corona. Vriendelijke groet, Anje, Gerdie en Guusje

Gespreksgroep op de dinsdagmorgen
De gespreksgroep op de dinsdagmorgen kan gewoon doorgaan. De eerstvolgende keer is op dinsdag 14
december. Dit keer staat het thema ‘Vreugde’ centraal. We komen bij elkaar in de benedenzaal in de Bergkerk,
van 10.30 tot 11.45 uur. ds. Martine Nijveld
Amnesty International Schrijfactie december 2021
Wilt u meedoen met de Schrijfactie van Amnesty International? Rond 10 december willen we elk jaar aandacht
besteden aan de Rechten van de Mens in de wereld. Dit jaar geen echte brieven aan mensen in nood maar
een actie via de computer. Wanneer U de volgende stappen zet wordt namens U een brief verstuurd aan
autoriteiten om de positie van een bepaald persoon te verbeteren.
Zoek : Amnesty International, lopende acties, write for rights, klik een foto aan, lees de tekst bij de foto, vul je
persoonlijke gegevens in, en verstuur de brief, klik. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd, volgens de
tekst van Amnesty International.
Hartelijk dank, namens leden van de oude ZWO commissie, Mieke Jalink en Marion Jongens.
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 19 december 2021 – 4e Advent, – Rorate – 10.00 uur ds. Nel van Dorp
Eerste collecte: voor de Wijkdiaconie, tweede collecte: Adventscollecte voor Protestantse Kerk jong Protestant.
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

