Zondag 9 mei 2021 Rogate (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 Kerk in Actie – Noodhulp
Rekeningnr. NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
onder vermelding van: collecte Noodhulp mei
De 2e collecte is voor de Wijkgemeente
Rekeningnr. NL21 INGB 0000 510250 t.n.v. Prot. Wijkgem. Bergkerk
onder vermelding van: collecte mei

Toelichting 1e collecte
Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn
ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter
moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt
Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het
opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen
sterker. Meer lezen kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen
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
Feest van de doop
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.
Onlinegroep bijbel en verbeelding (schilderkunst & poëzie)
Op donderdagavond 20 mei bied ik opnieuw een onlinegespreksavond aan rond ‘bijbel en
verbeelding’. Dit keer kijken we vooruit naar het Pinksterfeest, we lezen het pinksterverhaal, kijken
naar een verbeelding en verdiepen ons in een gedicht.

Tijd: 20.00 - 21.15 uur.
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; als er ‘teveel’ deelnemers zijn, zal ik bezien of we
een tweede datum kunnen plannen;
- 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

Diensten volgende week (Uitsluitend via livestream en Kerkomroep)
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag – geen dienst
Zondag 16 mei 2021
Bergkerk: 10.00 uur Ds. Tom Fossen (Amersfoort)
Maranathakerk: 10.30 uur Ds. IJjo Akkerman
eerste collecte: Diaconale collecte kariboe Bibi
tweede collecte: Wijkgemeeente
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

