Zondag 23 mei 2021 Pinksteren (Via livestream en Kerkomroep)
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
Liturgische bloemschikking
Pinksterfeest: Ook wel het geboortefeest van de kerk genoemd, het wordt uitgebeeld als Feniks,
de uit AS herrezen vuurvogel die met Lysterhia's of Paradijsbloemen wordt verbeeld.
Gerdie van de Kolk
Pinksteren
Het slotlied in onze pinksterviering zal dit jaar lied 686 zijn, dat begint met de woorden ‘De Geest des
Heren heeft een nieuw begin gemaakt’. Met Pinksteren mogen we als kerk een nieuwe start maken:
we gaan weer voorzichtig mét kerkgangers vieren. Maar dat nieuwe begin gaat natuurlijk over veel
meer dan over het versoepelen van coronamaatregelen. We bidden om de Geest, dat die ons aanzet
tot moedige daden, liefdevolle woorden, tedere gebaren - dat zij ons inspireert om te bouwen aan een
nieuwe wereld! Martine Nijveld
Pinksteren: herstart met 30 kerkgangers
Deze zondag gaan we dus weer met 30 kerkgangers in de kerk vieren (excl. medewerkers).
Daarnaast blijven we onze diensten ook uitzenden via livestream en kerkomroep. De kerk is zó
ingericht dat er zitplaatsen zijn op anderhalve meter afstand. Mensen uit één huishouden mogen
naast elkaar zitten. (zie onderstaande basisregels en aanmelden voor kerkdienst) )
Collectes:

De 1e collecte is voor de Wijkdiaconie
Rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 23 mei
De 2e collecte is de Pinkstercollecte Kerk in Actie Colombia
Rekeningnr. NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie Zending
onder vermelding van: collecte pinksterzending

Toelichting 2e collecte
Colombia, Jeannet Bierman: Theologisch opbouwwerk in Cali, Colombia
'In een land waarvan de recente geschiedenis wordt gedomineerd door onrust en conflict, is de
Fundación Universitaria Bautista in Cali een belangrijke plek om via de studenten te werken aan
vrede en perspectief voor de kerk en de samenleving van Colombia. Jeannet hoopte daar vanaf
januari dit jaar een bijdrage aan te leveren door docent praktische theologie te worden. Deze
theologische universiteit fungeert als opleidingsinstituut voor de breedte van de protestantse
denominaties in Colombia. Ze zorgt ervoor dat de studenten niet alleen hun neus in de boeken
steken, maar ook te leren bij projecten die betrokken zijn bij de nood in het land. Juist op dat snijvlak
hoopt Jeannet haar bijdrage te leveren aan de studenten. Met haar theologische achtergrond en de

waardevolle plek die ze in Den Haag bij STEK heeft gehad, hoopt ze namens de Protestantse kerken
in Nederland - via Kerk in Actie - haar steentje te kunnen bijdragen.'
Vanwege Covid 19 kon Jeannet Bierman niet afreizen naar Colombia. Het uitgangspunt voor nu is dat
er rond 1 juli 2021 weer gepeild wordt of vertrek al dan niet mogelijk is. Mocht er tegen die tijd
besloten worden dat de situatie anders is geworden waardoor we een uitzending naar Colombia weer
veilig achten, zal het voorbereidingstraject weer worden opgestart met het oog op een vertrek in
januari 2022.
Ondanks de onzekerheid die er is rondom de uitzending van Jeannet, blijft de hulp aan de universiteit
hard nodig! Bijvoorbeeld steun aan het jongerenproject in Buenaventura dat via de universiteit loopt.
De universiteit is actief richting de maatschappij, juist als vorming van de studenten. Hulp vanuit Den
Haag wordt dus erg gewaardeerd!
Meer informatie: Toekomstperspectief voor jongeren in Buenaventura | Kerk in Actie
(protestantsekerk.nl)
Thuiskindernevendienst
Ook de weg 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
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

Basisregels
We hebben als kerkgangers en werkers in het afgelopen jaar de nodige ervaring opgedaan met
bovengenoemde manier van vieren. Hieronder zetten we de basisregels nog even op een rij:
- houd (in en om de kerk) 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en medewerkers
- geen groepsvorming vlak voor de kerkdeuren/op de stoep voor de kerk
- blijf thuis als u verkouden bent/griepklachten heeft (of als iemand uit uw huishouden klachten
heeft)
- in de kerk wordt u naar uw plaats geleid en ook het naar buiten gaan gebeurt georganiseerd,
op aanwijzing van de koster en/of andere medewerkers
- volg altijd de aanwijzingen op van de koster/medewerkers
- denk aan goede handhygiëne (o.a. handen desinfecteren bij binnenkomst)
- geen handen schudden, geen ellebooggroeten, etc.
- volg de aangegeven looproutes
- probeer toiletbezoek a.u.b. te beperken
- geen ontmoeting en koffie na afloop van de dienst
- bij binnenkomst/lopen door de kerk/uitgaan: mondkapje op! Als u zit, mag het mondkapje af.
Met nadruk vermelden we dat deze regels ook gelden voor iedereen die al gevaccineerd is!

Aanmelden voor een kerkdienst:
U moet zich aanmelden als u een dienst bij wilt wonen. Wij vragen u uiterlijk vrijdag uw reservering
door te geven. Wanneer zich te veel mensen aanmelden, kunt u bericht krijgen dat u helaas niet kunt
komen. In een dergelijk geval komt u bovenaan de lijst te staan voor een volgende zondag.
Dit kan voor de Bergkerk door een mail te sturen naar bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl
Alleen als u geen mail kunt versturen, kunt u bellen met koster Leonore Brons op nummer 06 - 8148
6757. Heeft u zich opgegeven en kunt u door omstandigheden toch niet komen? Meld u dan zo snel
mogelijk af, dan kan een ander in uw plek komen.

Diensten volgende week ( Via livestream en Kerkomroep)
Zondag 30 mei 2021 Trinitatis
Bergkerk: 10.00 uur Dr. Paul Sanders
Maranathakerk: 10.30 uur Ds. Erika van Gemerden
eerste collecte: Wijkdiaconie
tweede collecte: Protestantse kerk Jong protestant
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

