Zondag 6 december 2020

2e Advent

Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
Wij gaan klimmend naar het licht in deze adventtijd en zullen Gods liefde en warmte gaan voelen .De
symboliek in het adventstuk spreekt tot de verbeelding. Vriendelijke groet van Gerdie van der KolkBongers
Collectes:

De 1e collecte is voor Kerk in actie: Kinderen in de knel
Rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Kids in Actie december
De 2e collecte is voor de Wijkgemeente
Rekeningnummer NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente
Bergkerk
o.v.v. collecte 6 december

Toelichting collecte
Kinderen betrekken bij het diaconaat. Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven,
op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn
er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze
kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie. Bij Kids
in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug
met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en
materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat. Collecteer mee om
kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor het (wereld)diaconaat.
kerkinactie.nl/kidsinactie
Project kerken in Syrië
De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen
aanklopt. Zolang zij zich inzetten laat Kerk in Actie hen niet met lege handen staan. Kerk in Actie is
een project gestart voor de opbouw van het zwaar door oorlog geteisterde en verscheurde Syrië.
De diaconie van de wijkgemeente Den Haag West ondersteunt het diaconale werk van de Syrisch
Orthodoxe Kerk als project in deze advent periode als teken van hoop voor een bevolking die alles
verloren heeft.
Een bijdrage kunt u overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie
onder vermelding van Helpt de Kerk in Syrië.
Geen broodje bijbel op donderdag 10 december
De activiteit broodje bijbel op donderdag 10 december gaat NIET door. Van harte hoop ik dat we in
het nieuwe jaar een herstart kunnen maken.
Online gespreksgroep in Advent: maandagavond 7 december
Afgelopen maandagavond organiseerde ik voor het eerst een online gespreksgroep. We begonnen
met enige opstartproblemen, maar daarna kon iedereen meedoen.

Ik vond het een goede ervaring: een bescheiden alternatief voor alles wat we in deze tijd niet kunnen
doen. Komende maandag is er een tweede avond. Ook wie er de eerste keer niet bij was is dan van
harte welkom. Centraal staat een Bijbeltekst die we zondag 13 december in de kerkdienst lezen. We
vertellen elkaar wat we erin horen, en natuurlijk zorg ik voor wat achtergrondinformatie.
Hoe gaat dit in zijn werk:
- mensen die belangstelling hebben melden zich via de mail bij mij aan
- ik stuur alle belangstellenden vervolgens een uitnodiging via Google Meet, één van de vele
manieren om elkaar digitaal te ontmoeten (voor wie dit niet kent, informeer even in je omgeving - of
evt. bij mij - hoe dit werkt; het is heel gebruiksvriendelijk).
- op de avond zelf kun je dan online aanschuiven
- tijd: van 19.45 uur tot ongeveer 21.00 uur
Welkom! Met hartelijke groeten, Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl
Avondmaal vieren in coronatijd: in de kerk én thuis
Vandaag vieren we het avondmaal. Het locatieteam had twee manieren bedacht waarop we het in
deze ándere tijden veilig kunnen vieren. Dit keer vieren we het op de tweede manier en dat betekent
dat op alle tafeltjes een bekertje druivensap en een stukje brood klaar zal staan.
Natuurlijk kunt u ook thuis aan het avondmaal meedoen. In dat geval kunt u zelf een stukje brood en
een bekertje wijn of sap klaarzetten voordat u de viering meemaakt via kerkomroep of livestream. Zo
zijn we met elkaar verbonden!
Vooruitzien naar kerst: in en uit de agenda
- de kerstzangdienst (19 december), samen met Uitzicht, gaat dit jaar NIET door
- we vieren dit jaar TWEE creatieve/speelse kerstvieringen voor jong en oud, en wel op
donderdag 24 december om 16.00 uur én om 19.00 uur, in de Bergkerk. Ook voor deze
vieringen moeten we ons houden aan het maximum van 30 kerkgangers. Door twee vieringen
(in plaats van één) te organiseren kunnen we meer mensen in onze herberg binnenlaten.
- de kerstmorgen (25 december, 10.00 uur) vieren we met een klein groepje zangers: een
kerstkwartet! Zo kunnen we tóch genieten van kerstliederen.
- genoemde vieringen zijn ook via kerkomroep en livestream te volgen.
Vanwege de coronamaatregelen is ook de voorbereiding van de kerstdiensten een extra uitdaging.
Maar we zien uit naar mooie en hoopvolle vieringen. 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)
Bedankje namens Hanny Sillevis
Via Ria Smit mocht ik voor mijn verjaardag een prachtige orchidee ontvangen! Hiervoor mijn hartelijke
dank. Met vriendelijke groet aan allen, Hanny Sillevis
Namens Mieke Jalink: Afgelopen maandag kreeg ik een mooie bloemengroet van de kerk i.v.m.
terugkomst uit het ziekenhuis. Het was een druk jaar wat dat betreft, nu voor de 2e maal bloemen
vanwege ziek zijn, en een keer voor mijn verjaardag. Bedankt! Mieke Jalink
Ontvangen gift
Van mevrouw N.N. werd € 50 ontvangen voor de wijkgemeente. Hartelijk dank !
Joost Smits, penningmeester

Voedselbank
Op verzoek van een aantal gemeenteleden gaan we weer starten met het inzamelen van etenswaren
voor de voedselbank Haaglanden. De manier is iets anders dan eerder. Elke zondag wordt er een
krat in de voorhal van de kerk neergezet, waar bij binnenkomst spullen ingedaan kunnen worden. Als
we één à twee kratten vol hebben, worden de spullen weggebracht. Dat zal naar verwachting eens
per 3 à 4 weken zijn.
Graag alleen goederen in de krat deponeren die nog minstens 5 weken houdbaar zijn. Geen glazen
potten in verband met breukrisico bij het vervoer ervan. Een paar voorbeelden van prima spullen om
te doneren: pasta, rijst, koffie, thee, blikgroente en andere in blik verpakte spullen, crackers en
ontbijtkoek.
Voor wie weinig in de kerk komt of op een andere manier de voedselbank wil steunen:
IBAN: NL83 INGB 0004 2158 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Haaglanden. Cees Kaas
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.
Aanmelden voor de kerkdiensten op 24 december en 25 december
Onze diensten mogen worden bezocht door 30 kerkgangers per keer.
Dit geldt dus ook voor de twee diensten op 24 december (aanvang 16:00 uur en 19:00 uur) en voor
de dienst op 25 december (10:00 uur).
Juist omdat het bezoekersaantal zo gering is, willen we de aanmeldingen voor deze diensten extra
secuur laten verlopen.
We gebruiken de vaste bezoekerslijst voor deze diensten niet, dus de onderstaande
aanmeldprocedure geldt alle kerkbezoekers:
- iedereen meldt zich tevoren aan voor de kerkdienst(en) naar keuze,
- het liefst de aanmelding per e-mail naar bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl en dan graag ook uw
telefoonnummer noteren,
- kunt u niet per e-mail aanmelden bel dan naar Leonore Brons, 070 - 360 62 84 / 06 - 8148 67 57
- hebt u zich aangemeld en bent u onverhoopt verhinderd, meldt u dan altijd af. Uw plaats kan dan
aan iemand op de wachtlijst worden gegeven. Afmelden kan zowel telefonisch als per e-mail.
U krijgt altijd een bevestiging van uw bericht.
Dienst volgende week ( 13 december 2020 3e Advent, Gaudete)
Bergkerk: 10.00 uur voorganger ds. Axel Wicke
Maranathakerk: 10.30 uur voorganger Martine Nijveld.
Eerste collecte : Amnesty International
Tweede collecte: PKN Missionair
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.

