Gedachtenisdienst op zondag 22 november uitsluitend online
Op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen wij zoals elk jaar,
onze in de afgelopen twaalf maanden overleden gemeenteleden herdenken.
Helaas stellen de risico’s veroorzaakt door het Corona-virus, ons voor behoorlijke
uitdagingen.
Wij hebben gewikt en gewogen hoe wij er voor iedereen, die op 22 november een
dierbare die pijnlijk wordt gemist wil herdenken, binnen en buiten onze
kerkgemeente, kunnen zijn.
 Daarbij woog het grote aantal overleden gemeenteleden, het feit dat ook
vanuit de gemeente altijd veel interesse is om deze dienst te bezoeken, maar
wij op dit moment per dienst maar 30 bezoekers kunnen verwelkomen, en ook
onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze bezoekers, zwaar mee.
 Uit te nodigen nabestaanden wonen verdeeld in het land, we zouden dus veel
reisbewegingen veroorzaken.
 En er is op geen enkele manier een zuivere grens te trekken tussen de twee
groepen waarvoor wij elk jaar deze dienst organiseren: de nabestaanden van
de tijdens het laatste jaar overleden mensen en onze eigen gemeenteleden.
Een eerlijk uitnodigingsbeleid dat aan iedereen recht doet, is voor deze dienst
niet te bedenken.
 Ook bestaat de mogelijkheid dat wij op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
met nóg verdergaande corona-maatregelen te maken krijgen dan nu.
Er is daarom met een zwaar hart besloten om de gedachtenisdienst op 22
november zonder bezoekers te vieren en als online-viering aan te bieden, die u
op de twee bekende manieren kunt volgen:


U kunt het geluid van de dienst via Kerkomroep beluisteren, ga daarvoor naar
www.kerkomroep.nl en zoek bij “Vind uw kerk” naar “Bergkerk Den Haag” of
toets direct kerkomroep.nl/#/kerken/10982 in de adresbalk van uw browser.



Alternatief kunt u een stream van de dienst met geluid én beeld op YouTube
beluisteren en bekijken. Het YouTube-kanaal van onze wijkgemeente Den
Haag - West vindt u door tiny.cc/denhaagwest in de adresbalk van uw browser
in te toetsen of op www.youtube.com naar “wijkgemeente Den Haag - West” te
zoeken.

Via beide wegen hebt u de mogelijkheid de dienst op zondag 22 november 2020
vanaf 10.00 uur live te volgen of op een later moment.
 Voorganger in de dienst zal ondertekende zijn.
 Onze organist Warner Fokkens, pianist Jaap de Wit en zangeres Marjon van
Es zullen er muzikaal medewerking aan verlenen.
Wij zullen er een waardevol en mooi geheel van maken en hopen u op 22 november
online te mogen verwelkomen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met mij opnemen. Hartelijke
groet,ds Axel Wicke

