Zondag 30 mei 2021 Trinitatis (Via livestream en Kerkomroep)
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
Met 30 kerkgangers in de kerk

Vanaf Pinksteren kunnen we weer met 30 kerkgangers in de kerk vieren (excl. medewerkers).
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!
Collectes:

De 1e collecte is voor de Wijkdiaconie
Rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 30 mei
De 2e collecte is voor Protestantse kerk Jong Protestant
Rekeningnr. NL 52 ABNA 04141 41415
onder vermelding van: collecte jong protestant 30 mei

Toelichting 2e collecte
Jong in Actie: kennismaken met diaconaat
Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van
Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf
ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel
plekken van betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten handvatten
voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden
Thuiskindernevendienst
Voor de kinderen hebben we in de afgelopen tijd filmpjes gemaakt waarmee ze thuis
kindernevendienst kunnen houden. Voor zondag 30 mei krijgen ze voor het laatst zo’n filmpje.

Daarna starten we weer met live kindernevendienst in de kerk. Kinderen en ouders krijgen hierover
nog nadere info.
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

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
Extra collecte op 6 juni samen in actie tegen corona.
De coronaramp in India laat verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt
schokkend duidelijk dat snelle vaccinatie van levensbelang is.
Samen met kerken wereldwijd en samen met u, staat Kerk in Actie op tegen corona.
Allereerst voor India maar ook voor de omliggende landen.
Er zijn grote zorgen over Nepal.
Het geld dat met deze actie wordt opgehaald is voor medische noodhulp aan
coronaslachtoffers en om het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Er is bij voorbeeld grote behoefte aan zuurstof en zorgverleners hebben beschermende
kleding en goede vaccinatie materialen nodig.
De Protestantse Diaconie van Den Haag vraagt om een extra collecte voor dit doel.
Zij zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen.
Wij houden deze extra collecte op zondag 6 juni.
U kunt uw gift kwijt in de kerk in een daarvoor bestemde collectezak of u kunt
uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL92INGB0007580175 t.n.v. diaconie Bergkerk onder
vermelding van samen in actie tegen corona.
Namens de diaconie van de Bergkerk, Margriet den Heijer
Vastendoel 2021
Het bedrag dat opgehaald is voor het vastendoel 2021 van Den Haag-West is € 1300,- een heel mooi
bedrag. Dit is bestemd voor de Lozerhof van het Leger des Heils. Alle gulle gevers hartelijk dank.
Namens de diaconie van Den Haag-West, Margriet den Heijer
Diensten volgende week ( Via livestream en Kerkomroep)
Zondag 6 juni 2021 2e zondag na Pinksteren
Bergkerk: 10.00 uur Mw. Sity Smedinga (Strijensas)
Maranathakerk: 10.30 uur Dhr. Mark van der Laan
eerste collecte: Kerk in Actie werelddiaconaat
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

