Zondag 7 februari 2021

5e zondag na Epifanie/Sexagesima (Via livestream en Kerkomroep)

Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
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, 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 Kerk in Actie – Werelddiaconaat
Rekeningnr. NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
onder vermelding van: collecte Werelddiaconaat 7 februari
De 2e collecte is voor Wijkgemeente
Rekeningnr. NL 21 INGB 0000 510250 t.n.v. Prot. Wijkgemeente Bergkerk
onder vermelding van: collecte 7 februari

Toelichting 1e collecte
Beter bestand tegen het water. Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de
klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst
van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in
Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op
een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter
bestand zijn tegen storm en regen. Meer lezen kerkinactie.nl/ rampenbestrijdingbangladesh
Onlinegespreksgroep ‘Bijbel en kunst’
In december ben ik gestart met online-gespreksavonden. We lezen samen een bijbelverhaal en delen
onze gedachten, gevoelens en vragen. Daarnaast kijken we naar een
verbeelding/kunstwerk/schilderij. En ook daarbij delen we wat we zien, wat ons raakt, wat ons verrast
of vragen doet stellen. Zo keken we op de tweede avond in januari naar de pentekening van
Rembrandt bij het verhaal van de genezing van de schoonmoeder van Petrus (Marcus 1:29-39).

En werden geraakt door de warmte van deze tekening: handen die elkaar zoeken, een mens die een
mens optilt uit de ellende. Aan het begin moeten we nog wel eens een (digitale) hobbel nemen, maar
meestal krijgen we het opgelost. Voor de zekerheid plan ik, indien gewenst, met nieuwe deelnemers
een test-sessie in. Ook in februari en maart is er de mogelijkheid hieraan mee te doen.
De eerstvolgende avond is op donderdag 25 februari.
Hoe gaat dit in zijn werk:
- mensen die belangstelling hebben melden zich via de mail, me.nijveld@ziggo.nl, bij mij aan
- in de week voorafgaand aan de avond ontvangt u van mij het bijbelverhaal en een afbeelding van
het kunstwerk. Met een paar vragen erbij om je 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 kunt u dan online aanschuiven
- tijd: van 19.45 uur tot ongeveer 21.15 uur
De laatste keer waren er 8 deelnemers. Bij dit aantal deelnemers is er voor iedereen de ruimte om op
de eigen wijze mee te doen. Mochten er veel meer belangstellenden komen? Dan start ik met liefde
een tweede groep. Martine Nijveld
Online bakje koffie
Niet iedereen heeft behoefte aan een onlinegespreksgroep. Maar misschien vindt u het wel aardig
om even online met wat mensen bij te praten? Anderen te ontmoeten? Gewoon even wat gezichten
zien en horen hoe het met elkaar gaat? Even gemeente zijn?
Ook dat kunnen we online doen. Laten we het gewoon maar eens proberen! Als datum stel ik voor:
dinsdag 9 februari om 10.30 uur. Als u belangstelling hebt, meld u dan via de mail bij mij aan voor
dit online-gemeente-koffie-moment.
U ontvangt vervolgens van mij een uitnodiging via Google Meet of via Zoom, waarmee u op het
geplande moment online aan kunt schuiven.
Als u zelf de koffie klaar zet? Dan zorg ik voor de ontmoeting! We beginnen gewoon met een rondje
‘wie is wie en hoe gaat het met iedereen?’ en kijken daarna hoe het verder gaat. Ik twijfel er niet aan
dat gespreksonderwerpen na dat rondje als vanzelf op tafel liggen.
En als het bevalt, doen we het gewoon nog eens! Natuurlijk besef ik heel goed dat
onlinebijeenkomsten niet voor iedereen een alternatief zijn. En dus blijven we hopen en verlangen dat
we elkaar straks ook weer fysiek kunnen ontmoeten. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl
Aswoensdag – woensdag 17 februari
De veertigdagentijd begint traditiegetrouw met de viering op de Aswoensdag. Dit jaar valt
Aswoensdag op 17 februari. Al verscheidene jaren vieren we deze dag in oecumenisch verband,
samen met de H. Familiekerk, met een viering in de vroege avond (19.00 uur). We markeren het
begin van de vastentijd, van de veertigdagentijd, tijd van bezinning, tijd van inkeer – en we gaan op
weg naar Pasen. Samen met pastor Duncan Wielzen denk ik na over de vraag hoe we deze dienst in
deze tijd kunnen vieren. De kans is groot dat we ook nu andere vormen moeten zoeken. U leest er
meer over in de volgende wijkgroet. Martine Nijveld
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

Diensten volgende week (Uitsluitend via livestream en Kerkomroep)
Zondag 14 februari 2021 Bergkerk: 10.00 uur Ds. Martine Nijveld
Maranathakerk: 10.30 uur Ds. Axel Wicke
Eerste collecte : Kerk in Actie -Noodhulp
Tweede collecte: Wijkgemeente
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.

