Bericht Kerkenraad Bergkerk aan gemeente 23 maart 2020
Beste allemaal, nu alles anders is, zijn we ook op een andere manier samen gemeente.
Via dit bericht willen we u op de hoogte houden van onze kerkdiensten en activiteiten.
Kerkdiensten afgelast: wél wordt er een opname gemaakt.
Deze is te beluisteren via www.kerkomroep.nl of de app Kerkomroep. De opname is ook te horen en te zien
via ons eigen YouTube kanaal. Zoek op YouTube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze
uitzendingen (of klik op/kopieer in de zoekbalk
https://www.youtube.com/channel/UCAizvkOZ8yngw1_MKcchF3Q).
Kerkomroep is vaak overbelast op de zondagmorgen. We hopen dat ons eigen YouTube kanaal beter werkt.
Op beide sites kunt u, mits alles naar behoren werkt, de dienst live volgen én ook later beluisteren/bekijken.
Uitzendingen t/m Pasen (over de diensten erna moeten we ons nog beraden)
- Zondag 29 maart
10.00 uur
uitzending vanuit Bergkerk: ds. Martine Nijveld
- Palmzondag 5 april
10.00 uur
uitzending vanuit Bergkerk: ds. Axel Wicke
- Witte Donderdag 9 april
19.30 uur
uitzending vanuit Maranathakerk: ds. Martine Nijveld
- Goede Vrijdag 10 april
19.30 uur
uitzending vanuit Bergkerk: ds. Martine Nijveld
- Paaswake, 11 april
19.30 (!) uur uitzending vanuit Maranathakerk: ds. Martine Nijveld
- Paasmorgen 12 april
10.00 uur
uitzending vanuit Bergkerk: ds. Axel Wicke
Behalve de voorgangers zijn daarbij slechts aanwezig wie nodig zijn voor de uitzending.
U kunt gebedsintenties voor al deze vieringen doorgeven aan de voorgangers.
Ook kunt u per e-mail of telefoon de preek opvragen. Dan sturen we die per e-mail of post naar u toe.
Natuurlijk zijn er ook andere opties om inspiratie op te doen: meditaties/kerkdiensten op tv
(zondagmorgen/NPO2). En wie een kort en goed woord verlangt voor elke dag: www.luistertroost.nl
Activiteiten
Op dit moment zijn alle groepsactiviteiten afgelast. Actuele info vindt u op onze websites:
www.maranathakerkdenhaag.nl of www.bergkerkdenhaag.org of www.betheldenhaag.nl of
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl.

Graag brengen wij een tweetal goede doelen onder de aandacht voor deze veertigdagentijd:
Vastenactie 2020 voor stichting Bootvluchteling
De opbrengst van onze vastenactie is dit jaar voor Stichting Bootvluchteling (www.bootvluchteling.nl)
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 voorziet dagelijks ca. 200 mensen van medische zorg. 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.
Hulp aan de Voedselbank
De voedselbank heeft het momenteel moeilijk, vanwege alle corona-maatregelen. Onze normale
inzameling voor de voedselbank rond de kerkdienst, vervalt ook. Daarom hebben we besloten om iets
extra’s te doen.
Momenteel heeft de voedselbank zowel lang houdbare producten als geld nodig. Geld om bv.
supermarktbonnen te kunnen kopen, zodat mensen die hulp krijgen van de voedselbank zelf naar de
supermarkt kunnen gaan. Extra inzameling: sinds 21 maart staan op 3 adressen in de wijk buiten in de
tuin kratten, waar mensen overdag houdbare producten in kunnen stoppen. Deze drie adressen zijn:
Cees Kaas
Goudenregenstraat 251
links onder afdakje.
Jan Kouwenberg
Danckertstraat 21
bij de voordeur
Martine Nijveld
Fuutlaan 3
bij de voordeur
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Mensen die niet naar buiten willen of kunnen en mensen die nog iets meer willen doen, kunnen een gift
overmaken naar de voedselbank:
NL83 INGB 0004 2158 92, t.n.v. Stichting Voedselbank Haaglanden.
Dank voor alle producten die we al in de kratten aantroffen. En we hopen blijvend op uw deelname!
Omzien naar elkaar
Ook als het gaat om (crisis-)pastoraat en uitvaarten is alles even anders. Mocht u vragen hebben, schroom
dan niet contact op te nemen met één van de predikanten (ds. Axel Wicke: 070 331 64 32;
axel.wicke@betheldenhaag.nl of ds. Martine Nijveld: 070 779 07 24; me.nijveld@ziggo.nl). En natuurlijk geldt
in het algemeen: let een beetje op elkaar, een kaartje of een belletje, hulp bij boodschappen of medicijnen
halen: het kan veel betekenen in deze tijd.
Mooi en hoopvol om te zien hoeveel mooie initiatieven in deze tijd opkomen en bloeien. En geeft u de
informatie van deze mailing door aan gemeenteleden zonder computer?
Met een hartelijke groet, de kerkenraad van Den Haag-West
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, bij alles wat ons te doen staat en bij alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, in het leven dat we samen delen, zo kwetsbaar als het is.

