Zondag 20 december 2020

4e Advent

Alleen via Kerkomroep en livestream !!

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
Kerkdiensten tot en met 17 januari 2021
De Kerkenraad van Wijkgemeente den Haag-West is van mening dat wij solidair moeten zijn met
elkaar en daarom willen we ons aansluiten bij de verplichtingen die aan de hele maatschappij zijn
opgelegd. Zo kunnen we met z’n allen bijdragen aan het beperken van de verspreiding van het virus
en zo beschermen wij elkaar. Daarom heeft de Kerkenraad moeten besluiten, met spijt in het hart, om
de komende weken, in ieder geval tot en met 17 januari 2021 de deuren van de Bergkerk te sluiten,
ook al kunnen we daar volgens de grondwet niet toe worden gedwongen.
Kerkdiensten zijn in de genoemde periode alleen via livestream en Kerkomroep te volgen. Verderop
in deze wijkgroet staat vermeld hoe u dat kunt doen.
Een uitzondering op het bovenstaande is de dienst op Eerste Kerstdag. Op die dag kunnen we
maximaal 30 bezoekers toelaten, met name die gemeenteleden die niet de beschikking hebben over
internet. Voor deze dienst kunt u zich nog aanmelden als u inderdaad geen mogelijkheid hebt de
diensten via livestream te volgen. Verderop in deze wijkgroet staat hoe u zich kunt aanmelden.
Collectes:

De 1e collecte is voor De Halte diaconale collecte voor de Noodopvang
Rekeningnummer NL46 INGB 00000 76792 t.n.v. College van Diakenen PGG
o.v.v. collecte de Halte
De 2e collecte is voor de Wijkgemeente
Rekeningnummer NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente
Bergkerk o.v.v. collecte 20 december

Toelichting eerste collecte
Al vijftien jaar is 'De Halte' een doorstroomhuis voor tijdelijke opvang in acute nood, waar
verschillende vrouwen en kinderen samen wonen. De twee woonunits in hartje Den Haag kunnen
maximaal 16 personen huisvesten. De opvang is sober (bed, bad, brood) en tijdelijk. De Halte is
bedoeld als 'vluchtheuvel', een veilige plek waar mensen op adem kunnen komen.
De tijdelijke opvang is voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers in schrijnende situaties, die niet de straat
op gestuurd kunnen worden. Ook slachtoffers van vrouwenhandel, voor wie in Den Haag geen
tijdelijke opvangplaatsen zijn, kunnen terecht in de crisisopvang. In de tijd dat mensen in de opvang
verblijven, wordt door de woonbegeleider gewerkt aan een vervolgtraject (en de eventueel daarbij
behorende opvang). Dat kan zijn: een aanvraag betreffende verblijfsvergunning, aangifte van
vrouwenhandel of een beslissing inzake terugkeer naar het land van herkomst. De bewoners van de
Halte (en nog enkele kleinere locaties) hebben vaak een bewogen tijd achter de rug en snakken naar
rust voor zichzelf en voor hun kinderen. De Diaconie helpt hen daarbij. Helpt u ook?

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.
Kerst voor jong en oud
We vieren dit jaar een creatieve/speelse kerstviering voor jong en oud, en wel op donderdag 24
december om 16.00 uur in de Bergkerk. Deze viering kan helaas niet live worden bijgewoond, maar
wordt via kerkomroep en livestream uitgezonden:
Je kunt het knutselpakket voor deze viering (graag zo snel mogelijk) aanvragen (dit wordt
thuisbezorgd): info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Kerstmorgen
De kerstmorgen (25 december, 10.00 uur) vieren we met een klein groepje zangers: een
kerstkwartet! Zo kunnen we tóch genieten van kerstliederen. Dit kwartet laat o.a. Christmas Carols
horen. Het thema van deze viering is: Verwondering!
Zoals eerder gezegd moeten we ons in deze dienst beperken tot 30 bezoekers. Met name voor
gemeenteleden die de dienst niet via livestream kunnen volgen hebben we bovengenoemde
uitzondering gemaakt.
U kunt zich nog uitsluitend telefonisch aanmelden bij Leonore Brons, 070 -360 62 84/06 – 8148 67 57
Het kan gebeuren dat u, wanneer u zich reeds eerder per mail hebt aangemeld, wordt meegedeeld
dat u niet kunt komen omdat het maximale aantal bezoekers is bereikt.
Hebt u zich aangemeld en bent u onverhoopt verhinderd, meldt u dan af. Uw plaats kan dan aan
iemand op de wachtlijst worden gegeven. Afmelden graag telefonisch, zie boven.
Zang door gemeenteleden?
Omdat samenzang niet mogelijk is, hebben in de afgelopen maanden musici en solisten de diensten
met muziek en zang gekleurd. Graag willen we in de komende tijd meer mensen betrekken bij de
zang. Bij dezen roepen we daarom gemeenteleden, die van zingen houden (en ook wel een béétje
zingen kunnen), op om u aan te melden voor ‘de gemeentezang’. Dat kan bij: Bert van Stam, organist
Maranathakerk (organist@maranathakerkdenhaag.nl) of bij Christi van der Hauw-Scheele, cantor
Bergkerk (jaap-christi@online.nl).
Nadat we de opgaven binnen hebben, wordt er door Bert een rooster gemaakt voor de
Maranathakerk en door Christi voor de Bergkerk. Voor één dienst hebben we vier zangers nodig.

Deze zangers doen dan voor en namens de andere kerkgangers de gemeentezang. Ze zullen een
deel van de liederen doen in de dienst. De andere liederen worden gelezen of muzikaal vertolkt. De
zangers moeten natuurlijk op een afgesproken tijd vóór de dienst in de kerk komen om te oefenen/in
te zingen.
De andere zondagen vullen we dan blijvend in met solisten en/of extra musici. Maar hebt u/heb jij
belangstelling? Geef u op! Met een hartelijke groet, namens musici, cantor en voorgangers, ds.
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)
Kerkelijke Bijdrage

Voor het jaar 2020 is de stand van de Kerkelijke Bijdrage per begin december ongeveer € 107.500. In
de begroting van 2020 was € 117.500 opgenomen. Als u nog niet hebt bijgedragen, wilt u dan
overwegen dat alsnog te doen? En een extra bijdrage kunnen we natuurlijk goed gebruiken.
Voor het jaar 2021 hebben we in de begroting € 110.000 opgenomen. We bevelen de actie
Kerkbalans 2021 alvast in uw aandacht aan. In januari zult u de bekende enveloppe ontvangen.
Joost Smits, penningmeester Bergkerk
Diensten volgende week
24 december 16.00 uur kerstviering voor jong en oud in de Bergkerk (via livestream en Kerkomroep)
voorganger ds. Martine Nijveld
22.00 uur Kerstnachtviering in de Maranathakerk (via Kerkomroep)
voorganger ds. Axel Wicke
25 december 1e Kerstdag : Bergkerk: (zie boven en via livestream en Kerkomroep)
voorganger ds. Martine Nijveld
Maranathakerk: 10.30 uur voorganger ds. Axel Wicke (via Kerkomroep)
27 december Bergkerk: 10.00 uur voorganger Mr. drs. Petralijn Hellinga
(via livestream en Kerkomroep)
Maranathakerk: 10.30 uur Ochtendgebed (via Kerkomroep)
Eerste collecte op 27 december 2020: Wijkdiaconie Bergkerk
Tweede collecte op 27 december 2020: Eindejaarscollecte PKN
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.

