Zondag 11 april 2021 Quasimodo Geniti (Via livestream en Kerkomroep)
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
Diensten in de Bergkerk
Op dit moment vieren we alleen online. Helaas nog steeds zonder kerkgangers. Bij de diensten zijn
slechts aanwezig wie nodig zijn voor de uitzending. Wel werken we weer met solisten. Er is dus
(misschien niet in alle diensten, maar wel) regelmatig zang te horen in onze uitzendingen.
Collectes:

De 1e collecte is voor de Diaconale collecte Zomerstek/ Winterstek
Rekeningnr. NL46 INGB 00000 76792 t.n.v. college van diakenen PGG
onder vermelding van: collecte Zomerstek/Winterstek 11 april
De 2e collecte is voor de wijkgemeente
Rekeningnr. NL21 INGB 0000 510250 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk
onder vermelding van: collecte 11 april

Toelichting 1e collecte
Zomerstek en winterstek vormen een tweeluik van activiteiten van het diaconaal ouderenwerk,
uitgevoerd door Stek ouderenwerk. Winterstek heeft zojuist haar vierde seizoen afgesloten,
Zomerstek gaat haar veertiende seizoen in! In dit project wordt in de stille wintermaanden en
zomermaanden een keur aan activiteiten aangeboden voor mensen die niet op vakantie kunnen
gaan of anderszins niet gemakkelijk kunnen aansluiten bij het aanbod van welzijnswerk en
buurtactiviteiten. De activiteiten zijn laagdrempelig, vrijwel altijd gratis toegankelijk en worden
uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers op diverse locaties in de stad. Van harte aanbevolen!
Om nader kennis te maken met dit project, kunt u 22 april om 14.00 uur langs komen op de
Parkstraat 32, waar Anita del Monte-Lyon u uitleg zal geven. Graag wel van te voren aanmelden!
Thuiskindernevendienst
We zijn de weg naar Pasen ook samen met de kinderen gegaan. Voor elke zondag maakte iemand
van de leiding van onze nevendiensten een filmpje, dat naar diverse kinderen en hun
ouders/verzorgers/grootouders werd gestuurd. Op dit filmpje werd het verhaal van de zondag verteld
én een aanzet gegeven voor een creatieve verwerking. Kinderen konden hier thuis mee gaan de slag
en hebben dat ook veelvuldig gedaan. We kregen ná elke zondag vanuit diverse gezinnen foto’s van
deze thuisnevendienst. Die foto’s hebben we via de livestream laten zien. En een deel ervan komt
ook in de wijkkrant. In de week vóór Pasen hebben we dit project geëvalueerd.
De leiding ervaart het als positief om op deze manier het contact met de kinderen te onderhouden. Er
wordt veel gebruik gemaakt van het filmpje. En ook gekeken naar de intro voor de kinderen (met
foto’s) in de zondagse dienst. De kinderen vinden het leuk om zichzelf terug te zien en ook de andere
kinderen van de nevendienst voorbij te zien komen. Ook voor hen is het een vorm van verbondenheid
met elkaar en met de kerk.

Deze positieve evaluatie maakt dat we graag (in ieder geval t/m Pinksteren) doorgaan met deze
aanpak. Dat betekent:
- ook ná Pasen zal er een 'moment voor de kinderen' zijn aan het begin van de kerkdienst.
Er wordt kort iets gezegd over het verhaal van deze dag. We werken daartoe met het materiaal van
Kind op Zondag. In beeld verschijnt een tekening of plaat bij dit verhaal. Ook de kinderkaars wordt
aangestoken. En natuurlijk laten we weer foto's zien, die we gekregen hebben van de
thuiskindernevendienst van de afgelopen zondag.
- omdat alleen de Bergkerk op dit moment een livestream heeft met de mogelijkheid om
beelden/foto's te laten zien, doen we deze intro in de kerkdiensten aldaar.
- na de intro in de dienst kunnen de kinderen verder met het filmpje = hun thuiskindernevendienst.
Twee vragen:
- de leiding van de nevendienst zou het leuk vinden om ook van andere kerkgangers te horen
hoe ze dit kindermoment aan het begin van de viering ervaren. We horen graag reacties (naar:
me.nijveld@ziggo.nl)
- diverse kinderen en ouders/verzorgers uit onze gemeente ontvangen het filmpje voor de
thuiskindernevendienst. 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
Onlinegroepen bijbel en verbeelding (schilderkunst/poëzie)
Ook in de tijd tussen Pasen en Pinksteren wil ik graag een tweetal gespreksavonden aanbieden rond
bijbel en schilderkunst/poëzie.
De eerste avond: donderdagavond 29 april, gedicht en schilderij bij het Bijbelverhaal van Jona,
een verhaal dat goed past in de tijd ná Pasen.
De tweede avond: donderdagavond 20 mei, gedicht en schilderij bij Pinksteren.
Tijd: 20.00 - 21.15 uur.
Er zijn al voldoende deelnemers om de avonden door te laten gaan. Maar mocht u ook belangstelling
hebben? Het werkt zo:
- mensen die belangstelling hebben melden zich via de mail bij mij aan;
- het maximum aantal is 9 deelnemers;
- in de week voorafgaand aan de avond ontvangt u van mij het Bijbelverhaal en een afbeelding van
het schilderij dat we samen gaan bekijken én de tekst van het gedicht;
- 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. Indien gewenst/nodig, plan ik met alle
liefde met nieuwe deelnemers een testsessie in;
- op de geplande datum en tijd kan iedereen dan online aanschuiven
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

Bedankje namens Jeanne en Henk Nusselder
Dank. Daar zit je achter je laptop, nog een beetje nagenietend van de gezongen liederen en de
paasoverdenking, te luisteren naar de mededelingen, en dan hoor je ineens, dat de bloemen van deze
morgen met een hartelijke groet naar ons toe gaan. Een prachtig bouquet van alleen witte bloemen,
de kleur van Pasen. Inderdaad, de toekomst ligt weer open. Hartelijk dank! Jeanne en Henk Nusselder.

Diensten volgende week (Uitsluitend via livestream en Kerkomroep)
Zondag 18 april 2021 Misericordia Domini / Goede Herder
Bergkerk: 10.00 uur Ds. Axel Wicke
Maranathakerk: 10.30 uur Ds. Erika van Gemerden
Eerste collecte: Wijkdiaconie
Tweede collecte: Wijkgemeente
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.

