Zondag 27 december 2020
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
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.
Collectes:

De 1e collecte is voor de wijkdiaconie
Rekeningnummer NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
o.v.v. collecte 27 december
De 2e collecte is voor Eindejaarscollecte PKN
Rekeningnummer NL60 RABO 03737 20769 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Den
Haag
o.v.v. Eindejaarscollecte

Onlinegespreksgroep bijbel en kunst
Op twee donderdagen in januari organiseer ik online gespreksavonden.
We leggen op beide avonden een kunstwerk naast een bijbelverhaal: we luisteren naar het verhaal
en kijken naar het schilderij – om te ontdekken wat het ons brengt om bijbel en kunst met elkaar in
gesprek te brengen.
In december deed ik voor het eerst een online-aanbod. Passend in deze tijd, waarin we voorzichtiger
zijn met live bijeenkomsten. En het smaakte voor mij naar meer.
Daarom nogmaals twee avonden. Iedereen is welkom.
Minimum aantal deelnemers: 4.
Data: donderdag 7 januari en donderdag 21 januari (u kunt ook één van beide avonden meedoen).
Hoe gaat dit in zijn werk:
- mensen die belangstelling hebben melden zich via de mail bij mij aan.
- in de week voorafgaand aan de avond ontvang je van mij het bijbelverhaal en een afbeelding van
het kunstwerk. Met een tweetal vragen erbij om je gedachten te vormen.
Zo kun je je thuis al wat voorbereiden op het gesprek.
- daarnaast ontvangen alle belangstellenden op de dag zelf van mij 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 geplande datum en tijd kun je dan online aanschuiven
- tijd: van 19.45 uur tot ongeveer 21.00 uur
Welkom! Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl

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 (Uitsluitend via livestream en Kerkomroep)
31 december Bergkerk: 19.00 uur voorganger ds. Piet Schelling
Maranathakerk: geen dienst
01 januari
geen diensten
3 januari 2021, Epifanie
Bergkerk 10.00 uur voorganger Ds. Axel Wicke
Maranathakerk 10.30 uur voorganger Ds. IJjo Akkerman
Eerste collecte : Maatjesproject 2GO
Tweede collecte: Protestantse Wijkgemeente Bergkerk
Wijkgroet Heeft u een wijkgroet gemist kijk op www.bergkerkdenhaag.org
Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag vóór woensdag 22.00 uur inleveren bij
M.A. (Ria) Schotte-Harkes, Tuinfluiterlaan 19, 2566 SH Den Haag, tel. 070-3257546
e-mail: ria.schotte@online.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.

