Zondag 28 februari 2021

2e zondag in de 40-dagentijd/Reminiscere (Via livestream en Kerkomroep)

Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
Liturgische bloemschikking
De veertigdagentijd. Een tijd van inkeer en omkeren. Een weg gaan door de woestijn van het leven,
dat droog en dor kan zijn. Gelukkig zijn er “wegwijzers”, stapstenen die ons de weg wijzen naar de
toekomst. Want elke tijd en weg kent z'n moeilijkheden, maar Leven is het eeuwig uitzien.
Elia en Mozes gingen Jezus voor door de woestijn van het leven.
Jezus gaat ons voor naar het beloofde land. Soms twijfel, dan weer een opbloei.
Het liturgisch bloemstuk wijst iedere week naar de belofte van Pasen. Houdt moed.
Gezegend Pasen.
Gerdie, Toos, Nini en Anneloes
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 Buurt-en kerkhuis Bethel
Rekeningnr. NL46 INGB 00000 76792 t.n.v. College van Diakenen PGG
onder vermelding van: collecte Bethel
De 2e collecte is voor PKN Missionair werk
Rekeningnr. NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk
onder vermelding van: collecte Missionar werk 28 februari

Toelichting 1e collecte
In Bethel helpen we mensen verder te kijken dan hun eigen belang en behoeften en betrokken te
raken bij mensen met wie ze verschillen qua opleidingsniveau, culturele of godsdienstige
achtergrond, leeftijd, gezondheid of mate van geluk in het leven. Als dat contact over verschillen
heen lukt en je ontdekt dat je het goed met elkaar kunt vinden, het gezellig kunt hebben, ja zelfs

kracht en kwetsbaarheid, gedachten en gevoelens over en weer kunt delen: dan doet dat
iedereen merkbaar verrassend goed. In plaats van gescheidenheid beleef je verbondenheid. Je
wereld en je hart worden groter. In Bethel zijn er laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten als
buurtkoffie en buurtmaaltijden, creaclub, kids-time middagen. Er zijn activiteiten waarin de
ontmoeting plaatsvindt rond films, thema’s, boeken, een gedeeld probleem. Er wordt praktische
hulp geboden bij het gebruik van moderne communicatiemiddelen of persoonlijke hulp bij het
vinden van wegen voor een financieel of juridisch probleem.
Buurt-en-kerkhuis Bethel is zelf geen kerk, maar de kapel wordt wel gebruikt voor vieringen van
verschillende geloofsgemeenschappen. Landelijk bekend werd de kapel door het drie maanden
durende kerkasiel dat op 30 januari 2019 werd afgesloten.
Bethel wordt ondersteund door de Diaconie: doet u mee?
Om nader kennis te maken met dit project, kunt u 2 maart van 20.00 – 21.00 uur langs komen in
Buurt-en-kerkhuis Bethel. Graag wel van te voren aanmelden!
Toelichting 2e collecte
Voor iedereen een kerk. In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent
niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk
zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met
een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n
160 pioniersplekken ontstaan. Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd
Veertigdagentijd met de kinderen
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.
Voor elke zondag in deze periode maakt iemand van de leiding van onze nevendiensten 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.
Veertigdagenkalenders en Vastenmaaltijden
Voor wie wil weten wat de Protestantse Kerk in huis heeft aan extra’s voor de Veertigdagentijd?
Ga dan 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!
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 tóch 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 (of twee) 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;
- 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 testsessie in.
- op de geplande datum en tijd kunt u dan online aanschuiven.
Ik hoor graag wie belangstelling heeft! Weet u welkom! Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl
Afscheid ambtsdragers op zondag 14 maart
Op zondag 14 maart nemen we in de Bergkerk afscheid van een tweetal ambtsdragers: van Edwine
Muller-Buschman en van Leen Slegers. Beiden waren de afgelopen vier jaar actief als ouderling. We
zijn dankbaar voor wat zij in deze rol voor onze gemeente betekend hebben en zullen daar in deze
dienst aandacht aan besteden. Ouderling Aaltje Visser (ouderling voor het pastoraat) zal haar
ambtstermijn met vier jaar verlengen.
Ook bij deze dienst kunnen geen kerkgangers aanwezig zijn, zoals bij al onze vieringen, maar u kunt
via livestream of kerkomroep erbij zijn.
(de kerkenraad)
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

Meeleven met elkaar
Hartelijk dank voor de hartverwarmende reacties op het zo droeve bericht in de Wijkgroet van vorige
week. Alle mailtjes, kaarten, brieven en bloemen die we ontvingen troosten en bemoedigen ons zeer.
Joost is dinsdag opgenomen in het Haga ziekenhuis en er is een drain geplaatst om de pijn, door het
vele vocht dat hij vasthoudt, te verminderen,
Inmiddels is vastgesteld dat er ook een tumor in zijn longen zit en dat er uitzaaiingen zijn in de
lymfeklieren. De behandeling is erop gericht de pijn zo draaglijk mogelijk te houden.
Wij hopen dat hij spoedig naar huis mag.
Jullie zullen er begrip voor hebben dat we geen telefoontjes en bezoek willen ontvangen om hem de
gelegenheid te geven zijn taken zo goed mogelijk over te dragen en de tijd die hem nog rest samen met
ons gezin en familie door te brengen. Namens Joost, hartelijke groet, Ria
Vastendoel
Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan in Den Haag tussen november en april bij lage
temperaturen gratis terecht bij de opvang van het Leger des Heils.
Dat heet de winterkouderegeling.
De winteropvang is open als de gevoelstemperatuur lager dan nul graden is en biedt
dak- en thuislozen een douche, gelegenheid om kleding te wassen en een slaapplaats.
Er is ontbijt, lunch en een warme maaltijd in de avond.
In verband met de lockdown is de opvang momenteel dag en nacht geopend en krijgen
dak- en thuislozen een eigen kamer of een tweepersoonskamer waar zij kunnen verblijven.

Het Leger des Heils neemt op dit moment veel Oost-Europeanen op, die hun baan hebben
verloren en daardoor ook hun huisvesting kwijt zijn en zij kunnen op dit moment ook niet
terug naar het land van herkomst.
Er zijn in Nederland meer dan 40.000 dak- en thuislozen.
In Den Haag heeft het Leger des Heils in de locatie Lozerhof opvang voor kwetsbare
daklozen, die zorg en opvang mijden en waarvoor geen plaats is in de reguliere opvang.
Momenteel verblijven hier meer dan honderd daklozen.
Het vastendoel is dit jaar bestemd voor de Lozerhof.
U kunt uw gift over maken op het rekeningnummer van de diaconie van de Bergkerk
onder vermelding van vastendoel.
Het nummer is: NL92INGB0007580175
Aan het einde van de actie maakt de penningmeester Willem-Jan Huijssoon het totaalbedrag
over aan het Leger des Heils. Wij bevelen van harte dit vastendoel bij u aan.
Namens de diaconie van Den Haag-West, Margriet den Heijer
(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
Diensten volgende week (Uitsluitend via livestream en Kerkomroep)
Zondag 7 maart 2021 Bergkerk: 10.00 uur Ds. Adrie Sterrenburg (Voorburg)
Maranathakerk: 10.30 uur Ds. Bert Kuipers (Rotterdam)
Eerste collecte: Wijkdiaconie
Tweede collecte: Kerk in Actie (Zending Colombia Jeannet Bierman)
Inleveren mededelingen Wijkgroet
Vanaf heden is het tijdstip voor het inleveren van de mededelingen gewijzigd. Zie onderstaand.
Wijkgroet
Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag vóór donderdag 22.00 uur inleveren bij
J.(Janny) van Ackooij-van Ast, Sneeuwbalstraat 73 2565 VX Den Haag – tel. 070 363 05 24
email: ackooij@ziggo.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.

