Zondag 22 november 2020

2e van de Voleinding

Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag. Deze gedachtenisdienst vindt
plaats zonder bezoekers en is alleen online te volgen.
Collectes:

De 1e collecte is voor de wijkdiaconie, diaconie Bergkerk
Rekeningnummer NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
o.v.v. collecte 22 november
De 2e collecte is voor het PKN pastoraat
Rekeningnummer NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse kerk
o.v.v. collecte pastoraat

Toelichting collecte
Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar
vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het
belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag
gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die
er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal
uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn.
De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere
trainingen mogelijk.
Psalmengroepen: GAAN NIET DOOR
In verband met de huidige omstandigheden gaan de gespreksavonden over de psalmen op maandag 23 en
maandag 30 november NIET door. Van harte hoop ik dat we in het nieuwe jaar een frisse herstart kunnen maken.
Meer info bij ds. Martine Nijveld: me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 // 06 16 733 742.
Wandeling op vrijdag 27 november: GAAT NIET DOOR
Ook de wandeling (Wandel je wijzer) op vrijdag 27 november gaat niet door (meer info: M.E. Nijveld).
Kerk in Actie huis-aan-huiscollecte, 29 november t/m 5 december.
Wat is het doel van de collecte? We komen in actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Zij zijn in nood en wij
hopen zo wat voor hen te betekenen.
Geef licht! Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse
vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het MiddenOosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze
geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. Ze helpen met voedsel, kleding en onderwijs en
proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor
kinderen.
Behalve de huis-aan-huiscollecte is het ook mogelijk geld over te maken op rekeningnummer
NL89 ABNA 0457 457 457, o.v.v. Kinderen op Lesbos.
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 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 ( 29 november 2020 1e Advent)
Bergkerk: 10.00 uur voorganger ds. Casper van Dongen
Maranathakerk: 10.30 uur voorganger Ds. Axel Wicke.
Eerste collecte : Kerk in Actie: Kinderen in de knel
Tweede collecte: Protestantse Wijkgemeente Bergkerk
Gedachtenisdienst vandaag, zondag 22 november uitsluitend online Vandaag, 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 vandaag om 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 vandaag 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 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.
U kunt ook eenvoudig het volgende aanklikken: www.tiny.cc/DenHaagWest
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.

