Zondag 18 april 2021 Misericordia Domini / Goede Herder (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. Bij de diensten zijn slechts aanwezig wie nodig zijn voor de
uitzending. Diverse solisten vanuit onze kerkelijke gemeenschap verzorgen de zang.
Collectes:

De 1e collecte is voor de Wijkdiaconie
Rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 18 april
De 2e collecte is voor de wijkgemeente
Rekeningnr. NL21 INGB 0000 510250 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk
onder vermelding van: collecte 18 april

Thuiskindernevendienst
Ook de weg van Pasen naar Pinksteren gaan we samen met de kinderen.
Voor elke zondag maakt iemand van de leiding van onze nevendiensten een filmpje, dat naar diverse
kinderen en hun ouders/verzorgers/grootouders wordt gestuurd. Op dit filmpje wordt het verhaal van
de zondag verteld én een aanzet gegeven voor een creatieve verwerking.
Daarnaast is er een intro voor de kinderen in de zondagse dienst. Daarbij laten we foto’s zien, die ons
zijn toegestuurd ná de thuiskindernevendienst van vorige week.
Mocht u buiten de directe doelgroep vallen, maar het toch leuk vinden om het 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
Zondag 2 mei: afscheid en doorgaan
Op zondag 2 mei nemen we in de Bergkerk afscheid van ouderling Karen van Drongelen. We zullen
haar kwaliteiten en inbreng in onze vergaderingen missen! Gelukkig blijft Karen actief bij de
Kindernevendienst en voor de (nieuwe activiteit) Kliederkerk.
De ambtstermijn van diaken Margriet den Heijer-Sikkema wordt met twee jaar verlengd.
Vakantie ds. Martine Nijveld
Van 19 t/m 26 april heb ik een week vakantie. Indien nodig word ik vervangen door mijn collega ds.
Axel Wicke.
Collectebonnen
Hoewel op het moment van dit schrijven de kerkdiensten nog steeds alleen online zijn en dit dus nu
niet speelt graag uw aandacht voor een wijziging in regelgeving bij de belastingdienst. Met ingang
van 1 januari 2021 worden kwitanties niet meer geaccepteerd als fiscaal bewijs voor contante giften
aan de kerk. Concreet betekent dit dat alleen collectebonnen die via een bankoverschrijving betaald
zijn aftrekbaar zijn bij de belasting. Indien u overweegt collectebonnen aan te schaffen dan graag
contact opnemen met één van de kerkrentmeesters van De Bergkerk. Dat zijn Bart Kappert, Jan
Keuzenkamp en Janny van Ackooij. U kunt dan bij hen aangeven of u collectebonnen van € 0.50 of
van € 1.25 wilt hebben en hoeveel u er precies wilt bestellen. Het bankrekeningnummer in gebruik
voor de collectebonnen is: NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk.
Namens de kerkrentmeesters van De Bergkerk
Janny van Ackooij-Van Ast
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 25 april 2021 Jubilate
Bergkerk: 10.00 uur Ds. Axel Wicke
Maranathakerk: 10.30 uur Ds. Rob van Essen, Delft
Eerste collecte: Diaconale collecte Vakantieweken diaconale locaties
Tweede collecte: Jeugdwerk eigen gemeente
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.

