Zondag 21 februari 2021

7e zondag 1e 40-dagentijd/Invocabit (Via livestream en Kerkomroep)

Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
Liturgische bloemschikking
Op de 1e zondag in de 40-dagentijd is de bloemschikking geïnspireerd op Genesis 9 vs. 8 – 17
De boog die de Wereld omarmt en Hoop geeft.
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 (Moldavië)
Rekeningnr. NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
onder vermelding van: Werelddiaconaat 21 februari

De 2e collecte is voor Wijkgemeente
Rekeningnr. NL 21 INGB 0000 510250 t.n.v. Prot. Wijkgemeente Bergkerk
onder vermelding van: collecte 21 februari
Toelichting 1e collecte
Kerk in Actie helpt kwetsbare mensen. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen
geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen
voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie
ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke
ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met
hun verhaal terecht kunnen. Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd
Postzegeldoos
Ansichtkaarten en postzegels kunnen bij Jet Buitelaar (in een envelop) in de brievenbus worden
gedaan. Het adres is Traviatastraat 172 U kunt ze natuurlijk ook bewaren tot de kerk weer opengaat.

Veertigdagentijd
De veertigdagentijd is begonnen. Bladerend in de Oecumenische Liedbundel ‘Zangen van zoeken en
zien’ las ik deze regels in een veertigdagenlied:
Veertig dagen tot aan Pasen
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen…
Ook met de kinderen gaat we op weg naar Pasen. Kind op Zondag doet dat aan de hand van het
thema ‘Levensweg’. We gaan in deze tijd een weg door het duister. We gaan een weg van verlangen
naar het licht. We horen de verhalen over Jezus, die de weg van het leven gaat, met alle hoogten en
diepten die daarbij horen. ds. Martine Nijveld
Veertigdagenfilmpjes voor de kinderen (en niet alleen voor hen):
Begin februari was er een overleg met de leiding van de kindernevendiensten van onze beide kerken.
Daar hebben we nagedacht over hoe we de tocht naar Pasen ook samen met de kinderen kunnen
gaan. Het volgende plan werd daar geboren (en is ondertussen gestart): voor elke zondag maakt één
iemand van de leiding een filmpje dat naar diverse kinderen en hun ouders/verzorgers/grootouders
wordt gestuurd. In dit filmpje wordt het verhaal van de zondag verteld én een aanzet gegeven voor
een creatieve verwerking.
Mocht u buiten deze directe doelgroep vallen, maar het toch leuk vinden om dit filmpje te ontvangen?
Laat het dan weten door een mail te sturen naar me.nijveld@ziggo.nl
We hopen natuurlijk ook regelmatig foto’s te krijgen van deze kindernevendienst thuis, van
luisterende of knutselende kinderen, of van het resultaat van hun creativiteit. Ook deze foto’s kunnen
gestuurd worden naar me.nijveld@ziggo.nl. We laten ze graag zien via de livestream en/of plaatsen
ze in de eerstvolgende wijkkrant. ds. Martine Nijveld
Veertigdagenkalenders en Vastenmaaltijden
Voor wie wil weten wat de Protestantse Kerk in huis heeft aan extra’s voor de Veertigdagentijd? Ga
naar: https://www.protestantsekerk.nl/thema/pasen/
Daar leest u hoe u een papieren veertigdagentijdkalender (gratis) aan kunt vragen. Maar ook vindt u
er informatie over de online veertigdagenkalender (dagelijks in je mailbox).
En de Raad van Kerken attendeert op de site https://www.sameneerlijketen.nl/40-dagen-pasenpinksteren-2/40-dagentijd/van-week-tot-week-pagina-bij-vasten-of-veertigdagentijd/
Daar vinden we volop recepten voor (h)eerlijke maaltijden in de Vastentijd!
Onlinegespreksgroep ‘Bijbel en kunst’
Op donderdag 25 februari is er weer de mogelijkheid om mee te doen aan de onlinegespreksgroep
‘bijbel en kunst’. We lezen een bijbelverhaal en kijken naar een kunstwerk/schilderij. We delen onze
gedachten, gevoelens en vragen bij kunstwerk en bijbelverhaal.
Dit keer staat het verhaal centraal uit Marcus 9: 2-10, bekend als het verhaal van ‘De verheerlijking
op de berg’. We leggen er een schilderij naast van een modern kunstenaar.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. De laatste keer waren we met ons negenen. Dat is een
goed werkbaar aantal deelnemers. Mochten er dus veel meer belangstellenden komen? Dan start ik
met liefde een tweede groep. Nog even op een rijtje hoe het werkt:
- 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 de gedachten alvast wat 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.
Indien gewenst plan ik met nieuwe deelnemers een test-sessie in.
- tijd: van 19.45 uur tot ongeveer 21.15 uur
Martine Nijveld

Koffie en poëzie – een online bijeenkomst
De onlinegespreksgroep ‘Bijbel en kunst’ loopt. Voor mij reden om te zien of ik nog een andere
onlinegroep op kan starten. Om in deze woestijntijd elkaar toch een beetje nabij te kunnen zijn.
In de afgelopen jaren heb ik veel gedaan met het samen lezen van poëzie rond vragen van leven en
geloven. Dit zou naar mijn idee ook prima online kunnen: ik zoek een gedicht dat op de één of andere
manier past bij de huidige tijd, bij wat speelt in kerk of samenleving, bij de tijd van het (kerkelijk) jaar
of wat dan ook. Wie zich aanmeldt voor deze groep, krijgt dit gedicht vooraf toegestuurd. Tijdens de
onlinebijeenkomst praten we er samen over. Wat roept dit gedicht bij ons op? Wat raakt ons? Wat
kunnen we ermee in ons hier en nu?
Datum: dinsdag 9 maart, om 10.30 uur (tot ongeveer 11.30 uur). En als het bevalt, doen we het
gewoon nog eens! Ook hier werkt het zo:
- mensen die belangstelling hebben melden zich via de mail bij mij aan; me.nijveld@ziggo.nl
- in de week eraan voorafgaand ontvangt u van mij het gedicht;
- daarnaast ontvangen alle belangstellenden de maandag ervoor van mij een uitnodiging via
Google Meet, één van de vele manieren om elkaar digitaal te ontmoeten; indien nodig/gewenst plan
ik van harte met u een test-sessie in.
- op de geplande datum en tijd kunt u dan online aanschuiven.
Ik hoor graag wie belangstelling heeft! Weet u welkom! Martine Nijveld
(Experimenteren met geestelijke) ontmoetingen, maar dan online en digitaal.
Nu wij nog een tijdje op de maandagavond niet live in buurt-en- kerkhuis Bethel bij elkaar kunnen
komen, is in februari een veilig digitaal alternatief gestart. Waarbij wij wat laagdrempeliger inzetten,
de nadruk komt op de ontmoeting te staan. Noem het een Bijbelverhaal lezen en bespreken, het over
een onderwerp hebben dat iemand belangrijk vindt of samen kunst bekijken die bij de tijd van het
kerkelijk jaar past. Het is geen voorwaarde, dat je eerder bij de maandagavonden in Bethel was,
iedereen mag aanschuiven. En als dit digitale “aanschuiven” voor jou nieuw is, plan ik, indien
gewenst, met nieuwe deelnemers een test-sessie in. De digitale ontmoetingen zijn op maandagavond
1 en 15 maart om 19.30 uur.
Hoe gaat dit in zijn werk?
- mensen met belangstelling melden zich bij mij, liefst via de mail (axel.wicke@betheldenhaag.nl),
telefonisch (070-3316432) kan ook, maar een mailadres hebben, is wel een voorwaarde. Geef daarbij
ajb. aan of je een test-sessie nodig hebt.
- op de dag van de bijeenkomst ontvangen alle deelnemers van mij een uitnodiging via Zoom, één
van de vele manieren om elkaar digitaal te ontmoeten. Je hebt daarvoor geen apart programma of
account nodig.
- op het geplande tijdstip kun je dan online aanschuiven. Mochten zich meer dan 10 mensen per keer
opgeven, dan plannen wij een tweede groep. Van harte welkom, online! Axel Wicke
Beste mede-gemeenteleden, beste vrienden,
Aangezien ik jullie niet allemaal persoonlijk kan informeren doe ik dat door middel van dit
bericht in de Wijkgroet.
De afgelopen week is mij, na diverse onderzoeken in het ziekenhuis, verteld dat ik lijd aan
alvleesklierkanker met uitzaaiingen in lever en darmen. Menselijkerwijs is dit een uitzichtloze
en ongeneeslijke situatie.
Wellicht zullen jullie je medeleven willen tonen, wat Ria en ik zeer op prijs stellen.
Willen jullie ons niet opbellen. Dat zou ons namelijk te veel worden.
Mails en kaarten zijn natuurlijk van harte welkom.
Hartelijke groet,
Joost Smits

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

 Nieuw adres – Sinds 8 februari 2021 is het adres van Joke van Baarsel, Eykenburg,
Kruisbessenstraat 12/1133 2564 VD Den Haag

Diensten volgende week (Uitsluitend via livestream en Kerkomroep)
Zondag 28februari 2021 Bergkerk: 10.00 uur Ds. David Schiethart
Maranathakerk: 10.30 uur Ds. Martine Nijveld
Eerste collecte : Buurt- en kerkhuis Bethel
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.

