Zondag 2 mei 2021 Cantate (Via livestream en Kerkomroep)
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
Afscheid en doorgaan
In deze dienst nemen we afscheid van ouderling Karen van Drongelen. We zullen haar kwaliteiten en
inbreng in onze vergaderingen missen!
De ambtstermijn van diaken Margriet den Heijer-Sikkema wordt met twee jaar verlengd. We wensen
Margriet zegen en alle goeds bij wat ze doet.
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 2 mei
De 2e collecte is voor Protestantse kerk Jong Protestant
Rekeningnr. NL52 ANBA 04141 41415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk
onder vermelding van: collecte jong protestant 2 mei

Toelichting 1e collecte
Kerk als thuisplek voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken
die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een
traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere
vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig
voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.
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

Zondag 9 mei: doopdienst
Op zondag 9 mei vieren we in de Maranathakerk het feest van de doop.
In deze dienst zal de doop bediend worden aan Lenore van Stam.
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
Heel verrast waren wij door het prachtige boeket bloemen, dat wij ontvingen via mevrouw Aaltje Visser
van de Wijkgemeente ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijk.
Onze hartelijke dank hiervoor. Jan & Willie van Hamelen
Aankondiging van mijn vertrek uit de Protestantse Wijkgemeente Den Haag – West
Beste gemeenteleden, lieve mensen,
Ruim een week geleden ben ik precies 13 jaar predikant in onze gemeente. Dat is een lange tijd, ik
kijk dankbaar terug op een mooie, afwisselende en voor mij zeer leerzame periode. Vooral dankzij
zovelen van jullie die mij de deuren tot hun woningen, hun levensverhalen en ook hun harten hebben
geopend. Ik heb hier, als zij-instromer uit Duitsland, van binnenuit mogen leren kennen, wat geloven
voor u betekent en hoe in deze gemeente “kerk” wordt vormgegeven.
Nu is het inherent aan mijn vak dat predikanten voorbijgangers zijn en ik merk al een tijdje dat ik toe
ben aan een nieuwe uitdaging. Zo’n anderhalf jaar geleden ben ik begonnen alvast om me heen te
kijken waarheen ik een eventuele volgende stap zou kunnen zetten. Nadat in die tijd op twee plekken
een sollicitatie op niets uitliep, heeft onlangs een derde nadere kennismaking voor mij vruchten
opgeleverd: Ik ben voornemens om het beroep van de Protestantse Gemeente te Noordwijk tot
nieuwe wijkpredikant en tot pionier voor de pioniersplek Windkracht 3pt0 aan te nemen. Dat betekent
dat ik per 1 juli onze Wijkgemeente Den Haag – West ga verlaten en in Noordwijk aan de slag zal
gaan. Mijn afscheidsdienst zal op 27 juni in de Bergkerk worden gehouden.
Dat is, uiteraard, niet alleen voor mij, maar ook voor heel de gemeente, een grote stap en
verandering die de nodige emoties zal veroorzaken. Daarvoor zal de komende twee maanden zeker
voldoende tijd en aandacht zijn. Voor nu rest mij alleen dankbaarheid voor de ontelbare mooie
gesprekken, bezoeken, diensten en activiteiten die ik de afgelopen 13 jaar samen met jullie mocht
beleven.
Mochten jullie hierover met mij contact willen opnemen, dan waardeer ik dat zeker zeer. Alleen ben ik
de aanstaande week met vakantie en daarom t/m 9 mei alleen per mail te bereiken. Axel Wicke
Diensten volgende week (Uitsluitend via livestream en Kerkomroep)
Zondag 9 mei 2021 Rogate
Bergkerk: 10.00 uur Ds. Casper van Dongen
Maranathakerk: 10.30 uur Ds. Martine Nijveld (doopdienst)
Eerste collecte: Kerk in Actie noodhulp
Tweede collecte: Wijkgemeente
Wijkgroet
Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag vóór donderdag 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

