Zondag 01 november 2020

22e zondag na Pinksteren

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

De 1e collecte is voor de wijkdiaconie
Rekeningnummer NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
o.v.v. collecte 1 november 2020
De 2e collecte is voor Kerk in Actie Zending
Rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. collecte Najaarszending.

Met psalmen door het leven… Martine Nijveld
In verband met de huidige (corona-)omstandigheden gaat de gespreksavond over de psalmen op maandag 2
november NIET door. Ik zal later bezien of de volgende avonden (eind november) wél door kunnen gaan. Meer info
bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 // 06 16 733 742. De deelnemers hebben persoonlijk bericht ontvangen
hierover.
Wandkleed Martine Nijveld
Op zondag 25 oktober stond het wandkleed centraal dat Gerdie van der Kolk gemaakt heeft: een weg, een zon, een
horizon. Op dat wandkleed waren nu ook alle bloemen bevestigd, die veel gemeenteleden na Gerdie’s oproep
hebben vervaardigd. Het is een veelkleurig geheel geworden: sprekend, bemoedigend, inspirerend. Dankjewel,
Gerdie, en dank aan alle bloemenmakers. Het wandkleed zal een vast plekje in de kerk krijgen.
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)
Bedankje namens Wies Hemmes de Wit: Op zaterdag 17 oktober, mijn honderdste verjaardag, ontving ik van onze
kerkgemeenschap een mand met prachtige veelkleurige rozen. Honderd! Rood, roze, wit en geel, ik geniet er nog
elke dag van.
Ik dank iedereen van harte voor dit mooie geschenk. Het is jammer dat ik bijna nooit meer in de kerk kan komen
maar via mijn I-pad kan ik toch meeleven.
Een vriendelijke groet voor iedereen van Wies Hemmes de Wit
Bedankje namens Lies en Pieter Hellinga aan de bergkerkgemeenschap,
Het was een grote verrassing. Ik wist niet, wat mij overkwam, toen op zaterdagmorgen het verjaardagfeestlied ten
gehore werd gebracht in onze hal door een prominent echtpaar. Zij brachten namens jullie de gelukwensen over,
omdat ik 90 werd. Dit ging gepaard met een prachtig bloemstuk. Lies onderhoudt het en we genieten er samen
enorm van. God-dank mochten wij dit in mijn redelijke gezondheid vieren. Wij wensen jullie Gods zegen.
Koffieconcert in de Bergkerk.
Op zondag 8 november a.s. hoopt Warner Fokkens weer een koffieconcert te kunnen geven op het prachtige Klop
orgel. Ook in deze moeilijke tijd kan muziek een sprankeltje hoop bieden en troost geven. Zoals gebruikelijk zal
Warner u direct na de kerkdienst verblijden met een half uur heerlijke orgelmuziek.
Vanwege de corona zullen er de nodige aanpassingen zijn. Op dit moment gaan we ervanuit dat er 30 mensen de
kerkdienst mogen bijwonen. Mocht u zondag 8 november ook van plan zijn dit koffieconcert te willen meemaken,
vermeldt u dit expliciet bij uw opgave voor de kerkdienst. Gemeenteleden die na de kerkdienst direct naar huis
willen, krijgen daarvoor natuurlijk de gelegenheid. Zowel de kerkdienst als het koffieconcert zijn ook online te

volgen. Tot het eind van het jaar wordt er ook ‘gestreamd’. U zult weer verzekerd zijn van een afwisselend
programma inclusief improvisatie.
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 onze koster Leonore de diensten in 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 HaagWest 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 ( 8 november 2020 1e van de Voleinding)
Bergkerk: 10.00 uur voorganger Ds. Casper van Dongen (Dankdag)
Maranathakerk: 10.30 uur voorganger Dhr. Mark van der Laan
Eerste collecte : wijkdiaconie
Tweede collecte: Jeugdwerk JOP (Jeugdwerk Protestantse kerk)
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 de 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.

