Zondag 08 november 2020

1e van de Voleinding

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 8 november 2020
De 2e collecte is voor Jeugdwerk Protestantse kerk
Rekeningnummer NL52 ABNA 0414 1414 15 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse kerk
o.v.v. collecte JOP november

Toelichting collecte Opvoeden doe je niet alleen. Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk,

maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een
gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te
wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. JOP, Jong Protestant helpt kerken bij het
zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen
zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden
door te geven aan volgende generaties. Uw donatie is van harte welkom, zodat JOP ouders, gezinnen
en kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofsopvoeding.
Broodje bijbel 12 november GAAT NIET DOOR. In verband met de huidige (corona-)omstandigheden

gaat de activiteit ‘Broodje Bijbel’ op donderdag 12 november (Bergkerk) niet door. De volgende
bijeenkomst staat gepland op donderdag 10 december. Ik zal later bezien of deze wel door kan gaan.
Zo niet, dan hopen we in het nieuwe jaar op betere tijden! Meer info bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070
779 07 24 // 06 16 733 742. ds. Martine Nijveld
Wandkleed Op zondag 25 oktober stond het wandkleed centraal dat Gerdie van der Kolk gemaakt

heeft: een weg, een zon, een horizon. Op dat wandkleed zijn nu ook alle bloemen bevestigd, die veel
gemeenteleden na Gerdie’s oproep hebben vervaardigd. Het is een veelkleurig geheel geworden:
sprekend, bemoedigend, inspirerend. Een wandkleed van en voor ons allemaal Martine Nijveld
Meeleven met elkaar Wilt u ziekte, opnames e.d. doorgeven aan een van de voorgangers en/of aan

pastoraal contactpersoon Ria Smits - de Bruin tel.070 368 39 66, e-mail hmsmitsdebruin@hotmail.com
Koffieconcert in de Bergkerk Door de huidige maatregelen van het kabinet is het helaas niet mogelijk

vandaag na de dienst een koffieconcert te geven. Ik hoop dit koffieconcert binnen enkele weken wel
te mogen geven. U krijgt daar zo snel mogelijk bericht over. Warner Fokkens
Verkoop Fair Trade producten Na mijn vorige oproep is ongeveer de helft van de voorraad verkocht. Ik

heb nog in de aanbieding: 1 zak Senseo (18 pads) dark roast ( € 3,10), 5 potten honing, vloeibaar of
crème (€ 4,90), 4 potten pindakaas (€ 2,70), 12 pakken hagelslag (melk of puur, € 2,10) en 18
chocolade repen (melk of puur, € 2,20). Sommige producten zijn iets over tijd maar nog steeds erg
lekker.

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. Cees Kaas
Bezorger (M/V) wijkkrant gezocht. We zoeken nog steeds een nieuwe bezorger. Het gaat om een wijk

met op dit moment 30 adressen, waarvan 9 portiekwoningen. De straten liggen rondom de
Copernicuslaan. We begrijpen dat een krantenwijk met portiekwoningen voor veel lezers/kerkgangers
moeilijk is. Maar misschien heeft iemand een kind of kleinkind die deze wijk zou willen lopen.
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
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.
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.
e

Dienst volgende week ( 15 november 2020 2 van de Voleinding)

Bergkerk: 10.00 uur voorganger Ds. Olivier Elseman.
Maranathakerk: 10.30 uur voorganger Ds. Erika van Gemerden.
Eerste collecte : Diaconale themacollecte voor JONG Transvaal/Schilderswijk
Tweede collecte: Protestantse Wijkgemeente Bergkerk
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.

