Zondag 15 november 2020
2e van de Voleinding
e
Collectes: De 1 collecte is voor een themacollecte voor Jong Transvaal/Schilderswijk
Rekeningnummer NL46 INGB NL46 INGB 00000 76792 t.n.v. college van Diakenen PGG
o.v.v. collecte Jong Transvaal/Schilderswijk
De 2e collecte is voor Wijkgemeente Bergkerk, Rekeningnummer NL21 INGB 0000 5102
50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 15 november
Toelichting collectes
Voor zondag 15 november a.s. stond in het oorspronkelijke collecterooster een diaconale themacollecte
geagendeerd voor buurt-en-kerkhuis de Oase. Om voor de hand liggende redenen - de aanstaande
sluiting van de Oase - komt dit collectedoel te vervallen. Het moderamen van de Diaconie heeft besloten
daarvoor in de plaats te collecteren voor JONG Transvaal|Schilderswijk.
Een plek waar je je als jongere thuis voelt, waar je geholpen wordt als je ergens mee zit en waar je kunt
werken aan je toekomst. Zo’n plek gun je natuurlijk iedereen. JONG Transvaal is in de Julianakerk actief
voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit Transvaal. Sinds een jaar is het project ook een
veelbelovende pilot gestart in het Stagehuis in de Schilderswijk. Het project biedt vier dagen in de week
een gastvrije ruimte aan jongeren voor een kopje thee, een praatje, een rustige werkplek en hulp van
tutoren bij hun huiswerk. Want deze kinderen kunnen de door school en commerciële instellingen
aangeboden huiswerkbegeleiding niet betalen. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. We willen
deze jongeren graag blijven ondersteunen en daar kunnen we uw bijdrage goed bij gebruiken.
Wandkleed krijgt vaste plek in de kerk
Het wandkleed dat Gerdie van der Kolk gemaakt heeft – met de inzet van vele anderen – staat op dit
moment nog op een ezel op het liturgisch centrum. Binnenkort zal het een vaste plek in de kerk krijgen.
Als een wandkleed van en voor ons allemaal, waar we ons door kunnen laten bemoedigen en
inspireren. Martine Nijveld
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)
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.
Behalve de orde van dienst zijn ook de preken en de Wijkgroet te vinden op de websites van Bergkerk
www.bergkerkdenhaag.org en Maranathakerk www.maranathakerkdenhaag.nl

Dienst volgende week ( 22 november 2020 3e van de Voleinding)
Bergkerk: alleen online te volgen via www.kerkomroep.nl of via ons YouTubekanaal
Wijkgemeente Den Haag West: https://www.youtube.com/watch?v=JvndI3HF0V4 aanvang 10.00
uur voorganger Ds. Axel Wicke Gedenken van de overledenen
Maranathakerk: Zaterdag 21 november om 16.00 uur voorganger Ds. Martine Nijveld / Zondag
22 november om 10.30 uur voorganger Ds. Martine Nijveld. Ook in deze diensten worden de
overledenen in het afgelopen kerkelijk jaar herdacht.
Aangezien in de Maranathakerk sprake is van een kleinere groep gemeenteleden die de diensten
meemaakt en er minder overledenen zijn is het in de Maranathakerk wel mogelijk in de kerk zelf de
dienst mee te maken. Eerste collecte : Wijk diaconie / Tweede collecte: PKN Pastoraat
Gedachtenisdienst op zondag 22 november In De Bergkerk 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
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 www.kerkomroep.nl of via de app Kerkomroep. U kunt
de beeldopname vinden op ons YouTubekanaal: Wijkgemeente Den Haag-West
https://www.youtube.com/watch?v=JvndI3HF0V4
De Bergkerk vormt samen met de Maranathakerk en Buurt- en kerkhuis Bethel de Protestantse
Wijkgemeente Den Haag-West.

