Beste allemaal,
opnieuw een mailing vanuit de kerkenraad van Den Haag-West.
Dit keer in de Stille of Goede Week. Een week vol met vieringen, waarin we – vol hoop en verlangen – een
weg gaan van donker naar licht.
Anders dan anders vieren we in onze diensten, door de omstandigheden, niet het avondmaal.
Maar al kunnen we het niet vieren, we kunnen het wel blijven doen:
breken en delen, dienen en er voor elkaar zijn.
We wensen u goede paasdagen: vol lichte momenten!
Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!
Lied 600, vers 5

Paasgroet
In deze tijd van het jaar gaat de paasgroet de deur uit voor alle ouderen in onze gemeente.
De paasgroeten die over zijn, worden gewoonlijk in de hal van onze kerken gelegd, zodat ook anderen ‘m mee
kunnen nemen. Dat kan dit jaar niet. Daarom doen we de paasgroet digitaal bij deze nieuwsbrief.
Vespers in de Maranathakerk en Open kerk
Er zijn vespers in de Maranathakerk op maandag, dinsdag en woensdag van 19.30 – 20.00 uur. Deze zijn niet
'in levende lijve' te bezoeken, maar wel via de kerkomroep te horen. De orde van dienst staat op de website
van de Maranathakerk.
De Maranathakerk is deze Stille Week t/m zaterdag open van 14-16 uur om even stil te zijn, te bidden, een
kaarsje te branden. Natuurlijk met inachtneming van de veiligheidsregels.
Kerkdiensten via Kerkomroep en Youtubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West
De volgende kerkdiensten worden de komende tijd uitgezonden:
- 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
- Zondag 19 april: uitzending vanuit Bergkerk, ds. Martine Nijveld
- Zondag 26 april: uitzending vanuit Maranathakerk, ds. Erika van Gemerden
Per zondag is er één dienst in onze wijkgemeente, nu eens uit de ene, dan weer uit de andere kerk.
Bij al deze diensten zijn slechts aanwezig wie noodzakelijk zijn voor de uitvoering.
We volgen in dezen de richtlijnen van de PKN.
En daarna
We hebben als kerkenraad een rooster gemaakt t/m begin juni. We zullen dat via deze nieuwsbrief en via
wijkkrant en websites met u delen.
Bij de diensten: bekende en nieuwe info
De kerkdiensten zijn (live of op een later moment) te horen via www.kerkomroep.nl of de app Kerkomroep.
En ook te horen en te zien via ons eigen Youtubekanaal. Zoek op Youtube naar Wijkgemeente Den Haag-West
en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in: www.tiny.cc/gmntdenhaagwest.
Ook op dit kanaal kunt u de diensten live of later meevieren. Als u een betere beeldkwaliteit op prijs stelt:
later op de dag plaatst Andreas Rodler, onze cameraman, een gemonteerde filmversie van de hele viering op
ons kanaal.
De orde van dienst vindt u op de websites van Maranathakerk en Bergkerk. Daar zijn ook de preken te vinden.
Ook kunt u per mail of telefoon de preek opvragen. Dan sturen we die per mail of post naar u toe.
U kunt gebedsintenties voor al deze vieringen doorgeven aan de voorgangers.

Op zondag 5 april zijn we begonnen met meezingmomenten: de tekst van de liederen staat op de liturgie en
verschijnt ook op het scherm. Dit zullen we de komende vieringen blijven doen.
In het begin was Kerkomroep vaak overbelast op de zondagmorgen, maar dit is verbeterd!
En de uitzendingen via ons eigen Youtubekanaal zijn voor alle medewerkers een leerzaam gebeuren.
We krijgen veel reacties na de vieringen. Veel tips en meedenken: dank daarvoor!
Meer inspiratie
En 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
Of kijk eens naar ‘Op adem’ met Jacobine Geel, elke dag, rond middernacht (of via Uitzending Gemist): over
wat mensen troost, bemoedigt en inspireert in deze tijd!
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake
In deze vieringen gaat veel anders, omdat er geen gemeente lijfelijk aanwezig is.
We vieren geen avondmaal, we halen geen waterkruisje, de paaskaars wordt niet buiten aangestoken aan het
paasvuur, we delen het licht niet via onze kleine kaarsjes.
Veel gaat dus even niet, maar we hopen en vertrouwen dat er met wat wél kan en ánders kan genoeg te
vieren en te beleven is. De liturgie is te vinden op de websites. Om alles optimaal mee te kunnen maken zou u
- met Witte Donderdag pen en papier bij de hand moeten hebben;
- en bij de Paaswake een kaarsje of waxinelichtje.
In deze drie diensten gaan we één weg van donker naar licht.
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.
Delen
Onze goede doelen brengen we graag nogmaals onder uw aandacht:
Vastenactie 2020 voor stichting Bootvluchteling
De opbrengst van onze vastenactie is dit jaar voor Stichting Bootvluchteling (www.bootvluchteling.nl)
U kunt een gift overmaken op rekeningnummer: NL97RBRB0918932637 t.n.v. Stichting Bootvluchteling.
Hulp aan de Voedselbank
Op 3 adressen in de wijk staan buiten (zolang het licht is) in de tuin kratten, waar mensen houdbare
producten in kunnen stoppen. Deze drie adressen zijn:
Cees Kaas
Goudenregenstraat 251
links onder afdakje.
Jan Kouwenberg
Danckertsstraat 21
bij de voordeur
Martine Nijveld
Fuutlaan 3
bij de voordeur
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. De actie blijft nog even doorgaan!
Omzien naar elkaar
Mocht u pastorale vragen hebben in deze ándere tijd? Schroom dan niet om 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).
Doorgeven
En geeft u deze nieuwsbrief door aan mensen zonder computer?! Met dank!

Met een hartelijke groet,
de kerkenraad van Den Haag-West

