Zondag 3 januari 2021

Epifanie

Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
Kerkdiensten tot en met 17 januari 2021 alleen via livestream
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 diaconale collecte Maatjesproject 2GO
Rekeningnr. NL46 INGB 00000 76792 t.n.v. College van Diakenen PGG
onder vermelding van: collecte 2GO
De 2e collecte is voor de Wijkgemeente
Rekeningnr. NL21 INGB 0000 510250 t.n.v. Prot. Wijkgem. Bergkerk
onder vermelding van: collecte 3 januari

Toelichting 1e collecte
2GO is een maatjesproject dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van
mensenhandel of van huiselijk geweld. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem
of haar leuke activiteiten gaat ondernemen en helpt bij het opbouwen van een netwerk. 2GO koppelt
maatjes aan cliënten voor ongeveer een jaar. Samen spreken zij af, gaan zij erop uit en ondernemen
eens per week of eens per twee weken ontspannende activiteiten, zoals wandelen, fietsen, naar de
bioscoop gaan of koken. Voor de activiteiten is een klein budget beschikbaar.
Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en motiveren hem of
haar. Zij laten bijvoorbeeld cliënten kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving. Zij
kunnen mensen meenemen naar activiteiten in de buurt, waar de cliënt ook andere mensen kan
ontmoeten. Doel is om mensen te helpen uit een spiraal van negatieve gevoelens en demotivatie te
komen. Doel is dat mensen dankzij hun maatje opknappen en het leven beter aan kunnen.
Helpt u de Haagse Diaconie om dit project financieel te ondersteunen?
Om nader kennis te maken met dit project, kunt u dinsdag 12 januari van 13.00u – 14.00u langs
komen op Parkstraat 32, waar Ingrid van Bommel u uitleg zal geven. Graag wel van te voren
aanmelden!
Kerkelijke Bijdrage
Voor het jaar 2021 hebben we in de begroting € 110.000 opgenomen. We bevelen de actie
Kerkbalans 2021 alvast in uw aandacht aan. Deze maand zult u de bekende enveloppe ontvangen.
Joost Smits, penningmeester Bergkerk

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. 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 ontvangt u van mij het bijbelverhaal en een afbeelding van
het kunstwerk. Met een tweetal vragen erbij om je gedachten te vormen.
Het bijbelverhaal van 7 januari is Markus 1:1-13, de tekst die ook centraal zal staan in de
zondagsdienst van 10 januari.
- 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.
- 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
Omzien naar elkaar
Tot grote schrik bleken Paula Zandbergen en haar dochter Toos Buijs vorige week besmet te zijn met
het coronavirus. Het gaat gelukkig inmiddels veel beter met ze en ze waren blij met de bloemen die
ze met Kerst van de gemeente ontvingen. Ze danken iedereen voor het warme meeleven.
Ook Arie Buijs bleek deze week positief getest. Met hem gaat het gelukkig ook goed. We wensen
hen een spoedig herstel toe. Ria Smits-de Bruin.
Overdracht (deel) taken Ria Smits-de Bruin
In de wijkkrant van januari staat een interview met Ria Smits-de Bruin.
Dit ter gelegenheid van het feit dat Ria aangegeven heeft te willen stoppen met een deel van haar
omvangrijke takenpakket. We zijn Ria zeer erkentelijk voor haar inzet voor zoveel mensen en zaken
gedurende zo lange tijd. Ze heeft zich met hart en ziel ingezet voor het omzien naar en meeleven met
elkaar in de gemeenschap rond de Bergkerk.
Voor iedereen is het goed om af en toe kritisch te kijken naar wat je doet als kerkvrijwilliger.
Want voordat je het weet, komt er zomaar van alles bij. Het is goed om af en toe keuzes te maken:
wat wil ik doen, wat hou ik vast, wat laat ik los. Dat betekent ook: ruimte maken voor andere zaken.
Dat is je van harte gegund, Ria!
Als locatieteam Bergkerk en als pastorale werkgroep ‘Omzien naar elkaar in Den Haag-West’ hebben
we ons best gedaan om opvolgers te vinden voor een aantal deeltaken.
En dat is gelukkig ook gelukt. Hieronder een overzicht:
De bloemendienst Bergkerk is overgenomen door Gerdie van der Kolk. Zij coördineert per 1 januari
de zondagse bloemengroet. Weet u als gemeentelid een goede bestemming voor deze
bloemengroet? Kent u mensen, die wel een hart onder de riem gebruiken kunnen? Geef het dan door
aan Gerdie: gerdievanderkolk@gmail.com of 070-368 87 31 // 06 242 171 15.
Het (wekelijks) versturen van liturgie, wijkgroet en preek naar alle mensen van de mailgroep Bergkerk
wordt overgenomen door Anneke Kuiper. Krijgt u deze mailing nu niet en wilt u ‘m ook ontvangen? Of
ontvangt u de mailing en wilt u juist van de lijst af? Geef het door aan Anneke:
akramers54@gmail.com of 070-212 89 28 // 06 187 539 98.

Ria verstuurde via deze zelfde mailgroep ook berichten van overlijden van gemeenteleden. Met
goedkeuring van de nabestaanden wordt een rouwkaart via deze mailing verspreid. Deze taak wordt
overgenomen door Anja Drost: haja.do@casema.nl of 070-325 19 65 // 06 147 908 70.
In de loop van januari neemt Ria contact op met Anneke en Anja voor de overdracht. Daarna zult u
dus een andere naam als afzender bij deze gemeenteberichten zien!
Elke week las u op de wijkgroet: ‘Wilt u ziekte, opnames e.d. doorgeven aan één van de voorgangers
en/of aan pastoraal contactpersoon Mw. Ria Smits - de Bruin?’
Deze taak wordt overgenomen door Aaltje Visser, ouderling voor het pastoraat.
Voortaan zal haar naam op de wijkgroet vermeld worden als pastoraal contactpersoon,
vergezeld van haar contactgegevens (elsevis@hotmail.com en 070-323 32 20).
Daarnaast zullen de contactgegevens van de predikanten vermeld worden op de wijkgroet. En zal
standaard ook de wijkindeling erop staan (zeekant en landkant).
De vaste tekst op de wijkgroet wordt dus:
OMZIEN NAAR ELKAAR
Ziekte, opnames e.d. kunt u doorgeven aan één van de predikanten:
- ds. Martine Nijveld (aanspreekpunt voor wie woont aan de zeekant van de lijn Kennedylaan,
Segbroeklaan, Stokroosstraat, Laan van Meerdervoort, Groen van Prinstererlaan):
me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 // 06 16 733 742
- ds. Axel Wicke (aanspreekpunt voor wie woont aan de landkant van de lijn Kennedylaan,
Segbroeklaan, Stokroosstraat, Laan van Meerdervoort, Groen van Prinstererlaan):
axel.wicke@betheldenhaag.nl of 070 331 64 32
en/of aan pastoraal ouderling Aaltje Visser, elsevis@hotmail.com of 070 323 32 20
Als ouderling voor het pastoraat leidt Aaltje trouwens ook al de vergaderingen van de coördinatoren
en bezoekvrijwilligers voor het pastoraat. Een paar keer per jaar komen zij met de predikanten bij
elkaar. Samen met coördinatoren en bezoekers rond de Maranathakerk (en op dit moment versterkt
door stagiaire Minette Kits Nieuwenkamp) denken we in deze vergaderingen na over de vraag hoe
we het pastoraat in de toekomst vorm willen geven. Dat is o.a. nodig, omdat we steeds minder
bezoekvrijwilligers hebben.
In deze vergaderingen worden ook de kerstgroet en de paasgroet voor 80-plussers in onze
wijkgemeente Den Haag-West voorbereid.
Gelukkig houdt Ria ook een aantal taken aan: met veel plezier blijft ze de verjaardagskaarten
verzorgen. Ze blijft ook mensen bezoeken, maar stopt dus met haar coördinerende rol in dezen.
Het zal voor iedereen wennen zijn: andere mensen, andere aanspreekpunten – en een ieder met een
eigen wijze van werken. Vermoedelijk zal het ook voor Ria zelf wennen zijn. Je raakt tenslotte
verweven met al je taken! Er zullen vast nog berichten en telefoontjes bij haar binnenkomen. Die zal
ze doorgeven aan de nieuwe contactpersonen en u ook vragen om dit voortaan rechtstreeks aan hen
te melden.
En we zullen ook wel eens een steekje laten vallen. Meld ze ons gerust. Daarbij hopen we op uw
begrip en op uw meedenken. Ook dat is gemeente-zijn!
Met hartelijke groeten,
Martine Nijveld, Aaltje Visser, Axel Wicke

Verkoop eigengemaakte kaarten
De verkoop van de eigengemaakte kaarten, voor en na de dienst, was vanaf april 2020 niet mogelijk.
Er is nog een kleine voorraad en ik ben deze maanden ook bezig geweest met het maken van o.a.
kerstkaarten, waarvoor ik kopers heb gezocht en gevonden.
Met het bedrag dat nog in kas was en de opbrengst van deze kaartverkoop heb ik € 237.- kunnen
overmaken voor de wijkkas. Hartelijk dank voor uw aankopen.
Sinds eind 1997 zijn er maandelijks eigengemaakte kaarten verkocht, waarvan de opbrengst voor de
wijkkas was. Daar is het afgelopen jaar( voorlopig) een eind aan gekomen.
Ria Schotte-Harkes

Diensten volgende week (Uitsluitend via livestream en Kerkomroep)
10 januari 2021 Bergkerk: 10 uur Ds.Olivier Elseman
Maranathakerk: 10.30 uur Ds. Martine Nijveld
Eerste collecte : Wijkdiaconie
Tweede collecte: Haastu
Wijkgroet
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 2021 voorlopig 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.

