Zondag 25 oktober 2020

21e zondag na Pinksteren

Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
Collectes:

De 1e collecte is de Diaconale collecte: inloopspreekuren(zie toelichting)
Rekening NL46 INGB 00000 76792 t.n.v. Collecte van Diakenen PGG
o.v.v. inloopspreekuur
De 2e collecte is voor de Wijkgemeente
Rekening NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Prot. Wijkgemeente Bergkerk
o.v.v. collecte 21 oktober

Toelichting 1e collecte
In opdracht van de Haagse Diaconie verricht Stek individuele financiële hulp aan mensen die nergens
anders terecht kunnen en die naar de Parkstraat verwezen worden door instanties én door de gemeente
Den Haag. Het gaat vrijwel altijd om noodhulp en broodhulp en de Diaconie heeft er veel geld voor over.
Bijna duizend cliënten vinden jaarlijks de weg naar Stek.
Niet alleen vanuit het centrale kantoor wordt financiële hulp verstrekt. Dat gebeurt ook vanuit wijkkerken
en verschillende diaconale locaties, zoals de Paardenberg, de Oase, Buurt & Lukaskerk en Kariboe Bibi.
Wat nog belangrijker is: daar zijn getrainde vrijwilligers beschikbaar om op spreekuren mensen op allerlei
manieren te ondersteunen, bijvoorbeeld door hen wegwijs te maken in de Haagse lokettendoolhof, hen te
helpen met het invullen van formulieren en het aanvragen van kortingen en subsidies: werk in de
haarvaten van de stadssamenleving, vaak niet zo zichtbaar, maar o zo belangrijk. Dat vindt ook de
Diaconie, die dit werk van harte ondersteunt.
Rondje koffie en Samen eten in de Bergkerk
Helaas hebben we moeten besluiten het Samen eten en het Rondje koffie in de Bergkerk op de
donderdag ochtend de komende weken niet te laten doorgaan. Zodra de besmettingen met het
corona virus afnemen gaan we weer beginnen met de maaltijden en koffie ochtenden. En hopelijk is
dat snel het geval, u krijgt daar dan weer bericht van in de wijkgroet.
Meeleven met elkaar
Wilt u ziekte, opnames e.d. doorgeven aan een van de voorgangers en/of aan pastoraal contactpersoon Mw. Ria Smits - de Bruin
(tel.070 368 39 66, e-mail: hmsmitsdebruin@hotmail.com)



Dank
Graag wil ik een ieder hartelijk bedanken voor de lieve woorden, kaartjes en bloemen die ik
mocht ontvangen ter ere van mijn diakenschap. Met vriendelijke groet, Gerdie van de Kolk.

Met psalmen door het leven…
Er draaien op dit moment twee gespreksgroepen bij de bijbelse psalmen.
Groep 1 komt weer bij elkaar op maandag 26 oktober. Groep 2 op maandag 2 november.
Voor de helderheid: na de laatste persconferentie is besloten dat deze kleinschalige activiteit nog
steeds door kan gaan. Dit keer lezen we psalm 23. Deze psalm wordt verbonden met moderne
psalmvertolkingen en gedichten. Teksten van nu, die je een andere kijk kunnen geven op de
oude/vertrouwde woorden. De beide groepen zijn (bijna) vol. Ik werk met een maximum van tien
deelnemers. Maar mocht u toch belangstelling hebben? Laat het mij zeker weten, dan kan ik kijken
wat mogelijk is.
Info bij ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 // 06 16 733 742.
Locatie: Bergkerk (benedeningang!). Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur
Bezorger (M/V) wijkkrant gezocht. Beste mensen, zoals jullie in de wijkkrant hebben kunnen lezen,
gaat Nini Plugge binnenkort verhuizen. Zij had een bezorgwijk voor de wijkkrant, dat dus nu vacant is.
We zoeken daarom een nieuwe bezorger. Het gaat om een wijk met op dit moment 30 adressen,
waarvan 9 portiekwoningen. De straten liggen rondom de Copernicuslaan, in het gebied begrensd
door de Valkenboskade, de Ln v Meerdervoort, Edisonstraat, Valkenboslaan en Weimarstraat. Van
de genoemde straten behoort alleen de Valkenboslaan bij deze rondbrengwijk. De andere straten van
de wijk liggen allemaal binnen het aangegeven gebied. De wijkkrant wordt één keer per maand, 10
keer per jaar rondgebracht. Wilt u meer informatie of wilt u deze wijk wel lopen, neem dan contact op
met Ank Heskes, tel. 070 360 85 42 of (email) annekeheskes@gmail.com.
Verkoop Fair Trade producten
De fair trade verkoop ligt langzamerhand ruim een half jaar stil. Dat vind ik niet eens heel erg, want in
veel supermarkten zijn tegenwoordig volop fair trade producten te koop. Maar ik zie ook nog geen
einde komen aan deze verkooploze periode, dus het wordt tijd om onze voorraad te “redden”. Dat wil
ik doen door het hier te koop aan te bieden. U kunt via email doorgeven als u iets wilt kopen en ik
kom het persoonlijk, zonder extra kosten, bij u langsbrengen als u binnen een straal van ca 3 km van
mijn huis aan de Goudenregenstraat woont. Dat is ruwweg het gebied tussen de duinen, De Savornin
Lohmanstraat, de Weimarstraat-Mient en de Conradkade.
Ik heb in de aanbieding: 4 pakken koffie (à 2,80), 3 pakken decaf (à 3,00), 1 zak Senseo dark roast (à
3,10), 7 potten honing, vloeibaar of crème (à 4,90), 5 potten pindakaas (à 2,70), 17 pakken hagelslag
(meest puur, à 2,10), chocolade repen (meest melk, à 2,20) 2 rollen chocobiscuits (à 1,80), 3 flessen
wijn (1 rood, 2 wit à 5,70) en 2 pakken zilvervliesrijst (à 400 gram, 1,60).
Wilt u iets hiervan kopen, dan graag met een email reageren, met in de email uw adres en telefoonnr.
Dan bel ik u op om de verkoop en het langsbrengen te regelen. Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Email graag naar c.kaas@telfort.nl.
Mondkapjes In navolging van het advies van de Overheid geeft de Kerkenraad u het dringende
advies van mondkapjes gebruik te maken. Wij willen graag dat iedereen die beweegt in het gebouw
een mondkapje draagt. Wij stellen ons dat als volgt voor: Bij aankomst bij de kerk draagt u een
mondkapje dat u van huis hebt meegenomen Als u niet over mondkapjes beschikt verstrekken wij u
er een bij aankomst in de kerk Tijdens het lopen door de kerk naar de u aangewezen plaats houdt u
het mondkapje op. Wanneer u op uw plaats bent gekomen, kunt u het mondkapje af doen.
Als de koster u het teken van vertrek geeft, doet u het mondkapje op tot u weer buiten bent.
Liedboeken Wanneer niet alle in de liturgie voorkomende liederen met volledige tekst zijn vermeld,
zult u een liedboek op uw tafeltje aantreffen. Als u thuis kijkt of luistert, kunt u natuurlijk uw eigen
liedboek gebruiken. Als u daar niet over beschikt, kunt u een liedboek van de Bergkerk lenen. Als u
dat wilt, neem dan even contact op met Margriet den Heijer (3606707) of Joost Smits (3683966).
Wij zorgen dan dat het liedboek bij u thuis komt.

Corona maatregelen
Het is gebleken dat sommige mensen moeite hebben met het opvolgen van de Corona maatregelen
voor, tijdens en na de diensten in de Bergkerk.
We willen nog eens benadrukken dat de koster en de kerkrentmeesters deze regels niet hebben
bedacht, maar dat deze ons van overheidswege zijn opgelegd voor de gezondheid van u en uw mede
kerkgangers.
Aanmelden voorafgaand aan de dienst, handen wassen bij aankomst in de kerk, aanwijzen van een
plaats in de kerk, niet heen en weer lopen voordat de dienst begint, jas meenemen in de kerk,
verlaten van de kerk op aanwijzing van de koster, het zijn allemaal noodzakelijke maatregelen.
Wij vinden dat koster Leonore de diensten tijdens de Corona tijd op een voortreffelijke wijze mogelijk
maakt. Van u verwachten wij dat u de maatregelen nauwkeurig opvolgt, hoe vervelend u ze wellicht
ervaart. De kerkrentmeesters van de Bergkerk
Aanmelden voor de kerkdiensten

Voor de diensten in de Bergkerk dient u zich vanwege de anderhalve meter maatregel vooraf aan te
melden. In de Wijkkrant Den Haag-West leest u hoe u dat kunt doen. Van overheidswege is een
dringend advies uitgebracht om het aantal te beperken tot 30 personen. Vanzelfsprekend heeft het
Moderamen van de wijkgemeente Den Haag-West besloten dit advies op te volgen. Dus: maximaal
30 personen per dienst, plus de nodige medewerkers aan de dienst. Het kan zijn dat u, nadat u zich
hebt aangemeld, wordt gebeld of gemaild dat u helaas niet kunt komen. In de volgende week hebt u
dan voorrang.
Dienst volgende week ( 1 november 2020 )
Bergkerk: 10.00 uur voorganger Ds. Axel Wicke
Maranathakerk: 10.30 uur voorganger ds. Martine Nijveld
Eerste collecte : wijkdiaconie
Tweede collecte: Kerk in Actie (Zending: Papua)
Wijkgroet Heeft u een wijkgroet gemist kijk op www.bergkerkdenhaag.org
Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag vóór woensdag 22.00 uur inleveren bij
Janny van Ackooij, Sneeuwbalstraat 73, 2565 VX Den Haag, tel. 070 363 05 24
e-mail: ackooij@ziggo.nl

Uitzending:
In beide kerken wordt de dienst uitgezonden via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of via de app
Kerkomroep. U kunt de dienst live meevieren, of later beluisteren.
Beeldopname is er in de rest van 2020 in principe elke week, steeds vanuit de Bergkerk.
U kunt de beeldopname vinden op ons eigen YouTubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West
Op dit kanaal kunt u de dienst live, of later meevieren.
Behalve de orde van dienst zijn ook de preken en de Wijkgroet te vinden op de websites van
Bergkerk en Maranathakerk. www.bergkerkdenhaag.org en www.maranathakerkdenhaag.nl
De Bergkerk vormt samen met de Maranathakerk en Buurt- en kerkhuis Bethel de Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West.

