Zondag 17 januari 2021

2e zondag na Epifanie

Oecumenische diensten
Vandaag vieren we een oecumenische zondag. Deze staat in het kader van de week van gebed voor
de eenheid van kerken en christenen. Thema: Blijf in mijn liefde!
Anders dan aangekondigd in de wijkkrant zal er geen kanselruil plaatsvinden.
De voorgangers zullen, vanwege de huidige omstandigheden, gewoon in de eigen kerk voorgaan. Dit
betekent dat pastor Duncan Wielzen voorgaat in de H. Familiekerk en
ds. Martine Nijveld in de Bergkerk.
Wel is de dienst gezamenlijk voorbereid. We volgen dus dezelfde liturgie.
Medewerkers aan deze dienst zijn: Anja Drost (ouderling), Hans Grosheide (lector), Warner Fokkens
(organist), Martine Nijveld (voorganger).
Kerkdiensten voorlopig alleen via livestream, maar ook zonder enige zang !
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 7 februari 2021 de deuren van de Bergkerk te sluiten,
ook al kunnen we daar volgens de grondwet niet toe worden gedwongen.
Inmiddels heeft de PKN dringend geadviseerd in de kerkdiensten op geen enkele manier zang ten
gehore te brengen, niet door een klein groepje, niet door een solist en ook niet
door de voorganger zelf. De Kerkenraad heeft gemeend dit advies te moeten opvolgen. Er wordt nog
nagedacht of er op enige manier toch zang in de kerkdiensten ten gehore kan worden gebracht door
middel van opnames of iets dergelijks. In een volgende Wijkgroet kunnen we daar wellicht al meer
over vertellen.
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 het Aandachtscentrum
Rekeningnr. NL46 INGB 00000 76792 t.n.v. College van Diakenen PGG
onder vermelding van: collecte Aandachtscentrum
De 2e collecte is voor PKN Ondersteuning gemeenten
Rekeningnr. NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk
onder vermelding van: collecte Ondersteuning gemeenten

Toelichting 1e collecte

Het Oecumenisch Aandachtscentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men
vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen.
Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust,
meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier
even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar
met een kopje thee of koffie.

Toelichting 2e collecte
Goed toegerust aan de slag in de kerk. In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief.
Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en
van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel
professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de
kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit.

Zo gaan ze goed toegerust aan de slag.
Onlinegespreksgroep bijbel en kunst
Passend bij de huidige tijd organiseer ik onlinegespreksavonden. En wel over bijbel en kunst: we
leggen 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.
De eerstvolgende avond is donderdag 21 januari.
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
een kunstwerk. Met een tweetal vragen erbij om de gedachten te vormen.
- 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 kan iedereen dan online aanschuiven
- tijd: van 19.45 uur tot ongeveer 21.15 uur Welkom! Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl
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

Kindernevendienst thuis
In deze tijd van kerkdiensten-zonder-kerkgangers is er ook geen kindernevendienst.
Daarom krijgen de kinderen regelmatig een 'kindernevendienstdoehetzelfpakketje' toegestuurd via de mail. Ook
voor deze zondag hebben ze weer zo’n pakketje gekregen.
Op zondag 10 januari lazen we in de kerk het verhaal van de doop van Jezus. Hij wordt gedoopt in de rivier de
Jordaan door Johannes de Doper. Jezus gaat net als alle andere mensen kopje onder en komt weer boven: Pasen
in het klein!
Als verwerking konden de kinderen dit verhaal nabouwen met Lego of Duplo.
De foto laat zien hoe dat eruitziet: door het water naar het beloofde land!
Met dank aan de bouwers!
Martine Nijveld

Actie Kerkbalans 2021
Het Kerkelijk Bureau heeft meegedeeld dat in de aanstaande week de enveloppen voor Kerkbalans
2021 aan u zullen worden opgestuurd. Om begrijpelijke redenen kunnen wij de enveloppen dit jaar niet
door gemeenteleden laten bezorgen.
Wij willen de Actie Kerkbalans graag van harte bij u aanbevelen!
Joost Smits, kerkrentmeester Bergkerk
Overdracht (deel) taken Ria Smits-de Bruin


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 17115.



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.
Voortaan zult u dus een andere naam als afzender bij deze gemeenteberichten zien!
Diensten volgende week (Uitsluitend via livestream en Kerkomroep)
Zondag 24 januari 2021 Bergkerk: 10.00 uur. Dr. Paul Sanders
Maranathakerk: 10.30 uur Ds. Axel Wicke
Eerste collecte : Buurt- en Kerkhuis Paardenberg
Tweede collecte: PKN Missionair werk
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.

