Beste gemeente,
vorige week stuurden we een mail aan alle ons bekende mailadressen over het afgelasten van de
kerkdiensten op zondag 15 maart. We volgen daarbij de maatregelen die genomen worden om verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan. Begin deze week hebben we nagedacht over de komende tijd.
Diensten zondag 22 en 29 maart afgelast: wel kerkomroepopname
Ook de diensten van zondag 22 en 29 maart in Maranathakerk en Bergkerk zijn afgelast.
Wel zullen we op deze twee zondagen een uitzending verzorgen via www.kerkomroep.nl, en wel op zondag
22 maart vanuit de Maranathakerk (voorganger: ds. Axel Wicke) en op zondag 29 maart vanuit de Bergkerk
(voorganger: ds. Martine Nijveld).
Behalve de voorgangers zijn daarbij slechts aanwezig wie nodig zijn voor deze uitzending.
Via www.kerkomroep.nl (of de app Kerkomroep) kunt u de betreffende kerk vinden. Op zondag 15 maart
was deze website op kerktijd overbelast, maar u kunt de dienst natuurlijk ook op een ander moment
beluisteren. Net als anders zal de liturgie op onze websites te vinden zijn.
Diensten in april – palmpasen en pasen
We denken nu natuurlijk ook na over de diensten in april. Daarover kunnen we u later informeren.
Activiteiten
Tal van groepsactiviteiten in onze kerken en in buurt-en-kerkhuis Bethel (van vastenmaaltijd tot lezing, van
leeskring tot buurtmaaltijd en gedichten lezen, etc. etc.) zijn afgelast. Bij twijfel: zie de info op onze websites:
www.maranathakerkdenhaag.nl of www.bergkerkdenhaag.org of www.betheldenhaag.nl of
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl of neem contact op met de coördinator van de betreffende groep.
Wijkkrant Den Haag-West
De wijkkrant van april is onderweg naar de drukker. Daarbij geldt echter voor alle diensten en activiteiten:
onder voorbehoud!
Vastenactie 2020 voor stichting Bootvluchteling
In onze beide kerken staat in deze veertigdagentijd de Vastenpot. De opbrengst van onze vastenactie is dit
jaar voor Stichting Bootvluchteling. Maar: we komen niet in de kerk nu, en dus blijft de pot leeg.
Ondertussen is hulp meer dan nodig. Daarom brengen we dit doel ook zo onder uw aandacht.
Diaken Margriet den Heijer stuurde de volgende info door:
Er zitten meer dan 20.000 getraumatiseerde vluchtelingen muurvast in een overvol kamp op Lesbos.
Nog dagelijks komen er nieuwe boten aan. Stichting Bootvluchteling komt in actie voor medische en
psychische zorg. In het vluchtelingenkamp Moria heeft men een school en een bibliotheek.
Het medisch team bestaat uit artsen, verpleegkundigen en een psycholoog.
Dagelijks voorzien zij ca. 200 mensen van medische zorg.
Stichting Bootvluchteling wil verschil maken op plekken waar dat het meest nodig is.
Daarom:
Help mee zodat deze vluchtelingen de hulp krijgen waar ieder mens recht op heeft.
U kunt een gift overmaken op rekeningnummer: NL97RBRB0918932637 t.n.v. Stichting Bootvluchteling
Meer informatie kunt u vinden op: www.bootvluchteling.nl
Omzien naar elkaar
Ook als het gaat om (crisis-)pastoraat en uitvaarten is alles even anders. Mocht u vragen hebben, schroom
niet om te bellen met één van de predikanten (ds. Axel Wicke: 070 331 64 32; ds. Martine Nijveld: 070 779
07 24). En natuurlijk geldt in het algemeen: let een beetje op elkaar. Een extra kaartje of belletje naar
mensen die geïsoleerd zijn, kan veel betekenen. Of misschien kunt u/kun jij aanbieden om boodschappen of
medicijnen te halen voor iemand die aan huis gebonden is. En vergeet ook de Voedselbank niet!
We wensen u/jullie alle goeds in deze ándere tijden.
Met een hartelijke groet, de kerkenraad van Den Haag-West

