Zondag 13 juni 2021 3e zondag na Pinksteren (Ook Via livestream en Kerkomroep)
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
Met ingang van 13 juni: 50 kerkgangers
Na met Pinksteren voorzichtig begonnen te zijn met 30 kerkgangers, is er vanaf zondag 13 juni weer
ruimte voor 50 kerkgangers in onze beide kerken (excl. medewerkers). Zo bouwen we het rustig op.
Voel u vrij om u aan te melden, want we merken nu weleens dat er minder mensen komen dan het
maximale aantal! Er is dus ruimte.
Daarnaast blijven we de diensten ook uitzenden via livestream en kerkomroep
Collectes:

De 1e collecte is voor het Straatpastoraat
Rekeningnr. NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse kerk Missionair Werk
onder vermelding van: collecte missionair werk juni
De 2e collecte is voor de Wijkgemeente
Rekeningnr. NL21 INGB 0000 510250 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk
onder vermelding van: collecte 13 juni

Toelichting 1e collecte Straatpastoraat
De mensen van het Straatpastoraat Den Haag zetten zich in voor mensen die op straat leven of
die daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden,
mensen met psychische problemen en andere sociaal kwetsbare mensen. Pastoraat vormt de
kern van hun werk. Zij zijn onvoorwaardelijk aanwezig voor mensen die aandacht of steun nodig
hebben. Continuïteit en trouw zijn wezenlijk voor het werk, vandaar dat we een beroep doen op
uw financiële steun.
Vraag betreffende de collectes
Nu we weer samen in de kerk bijeen kunnen komen wordt er ook weer “live” gecollecteerd. In de
collectezakken dus een veelvoud aan kleingeld, wat door de penningmeester van de
kerkrentmeesters op de diverse rekeningen gestort dient te worden. Probleem is echter dat het
storten van kleingeld bij de banken niet gratis is. M.a.w. het kost geld om geld te storten. Graag willen
we voorkomen dat er collectegeld ten goede komt aan de bank en niet aan het collectedoel en
daarom de vraag aan u allen: Wie wil of kent iemand die juist behoefte heeft aan kleingeld en dit dus
wil wisselen voor papiergeld. U kunt contact opnemen met een van de kerkrentmeesters, zijnde Bart
Kappert, Jan Keuzenkamp, Bouke Posthuma of Janny van Ackooij email: ackooij@ziggo.nl
Procedure rondom de aanschaf en verkrijgen van Collectebonnen
Het is de bedoeling dat collectebonnen alleen te verkrijgen zijn na een betaling op de wijkrekening
kerkvoogdij Bergkerk. De gang van zaken daarbij is de volgende:

Collectebonnen kunnen per blad worden verstrekt als volgt:
- 20 stuks à € 0,50 voor € 10,00;
- 20 stuks à € 1,25 voor € 25,00;
- 20 stuks à € 2,50 voor € 50,00.
Bestellen en betalen kan door overmaking van het bedrag op de rekening van de Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk, rekeningnr NL21 INGB 0000 5102 50. Vermeld bij uw overschrijving welke
bladen u wilt hebben.
Betalingen tm vrijdag zullen op de zondag daaropvolgend zijn verwerkt. De bonnen zijn dan
voor de kerkdienst bij de koster op te halen (in een gesloten envelop op naam). Bouke Posthuma
Geen samenzang
De Protestantse Kerk heeft de deur op een kiertje gezet voor samenzang. Zij stelt voor om evt. het
laatste lied zacht te zingen, op praatniveau, ingetogen. En dan max. twee coupletten. En daarna
goed te ventileren. Wij kiezen er echter voor om hier nog even mee te wachten. Niet iedereen is
tenslotte al gevaccineerd. En juist een slotlied vraagt om een zekere uitbundigheid (en dat kan dus
nog niet). We hopen dat er op een gegeven moment gewoon weer meer mogelijk is. Wel blijven we
werken met solisten. En dat groepje solisten kan ook uitgebreid naar max. 4 zangers.
Basisregels
Beide kerken zijn zó ingericht dat er zitplaatsen zijn op anderhalve meter afstand. Mensen uit één
huishouden mogen wel naast elkaar zitten. En natuurlijk moet u weer een plekje reserveren!
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!
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 voor de dienst
van de volgende zondag 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 de volgende zondag. Dit kan voor de Maranathakerk bij Marian van Duijvenvoorde
(bereikbaar per email: info@maranathakerkdenhaag.nl en per telefoon: 06 - 41 45 28 29). Of bij
Margreet de Pous (bereikbaar op 06 - 58 88 50 63).
En 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.
Herstart kindernevendienst LIVE
Vanaf 6 juni bieden we weer LIVE kindernevendienst aan. Alle kinderen zijn van harte welkom! De
ouders en verzorgers van onze nevendienstkinderen hebben er nadere info over ontvangen.
Natuurlijk geldt ook hier: even aanmelden!
Afscheid ds. Axel Wicke
Op zondag 27 juni is de afscheidsdienst van ds. Axel Wicke. Een week later zal Axel verbonden
worden aan de Protestantse Gemeente te Noordwijk. Afscheid en nieuw begin. Dit afscheid zal in
deze tijd anders dan anders zijn. Een volle kerk of een goedgevulde feestzaal zit er nog niet in. Maar
we gaan proberen om er een goed en mooi afscheid van te maken - voor Axel, voor de mensen om
hem heen én voor de gemeente en vele anderen met en voor wie Axel heeft gewerkt.
Er is een kleine commissie gevormd voor het aansturen van allerlei feestelijkheden rond dit afscheid.
Die bestaat uit: Jorina van Bergen, Nelleke van Kooij, Martine Nijveld en Margriet den Heijer. We zijn
in de afgelopen tijd druk doende geweest om via diverse media iedereen op de hoogte te brengen
van van alles en nog wat rond het afscheid. Om het voor Axel en Mirjam een verrassing te laten zijn
doen we dat niet via de wijkgroet. Mocht u vragen hebben? Voorzitter van de afscheidscommissie is
Margriet den Heijer: www.margrietdh@hotmail.com of 070 360 67 07.
Naast en samen met deze commissie geven diverse andere mensen hun medewerking aan het
afscheid.
Diensten volgende week (Via livestream en Kerkomroep)
Zondag 20 juni 2021 4e zondag na Pinksteren
Bergkerk: 10.00 uur Ds. Saskia Wevers-van der Feltz, Gorssel
Maranathakerk: 10.30 uur Dhr. Jenne de Haan, Delft
eerste collecte: Kerk in actie Noodhulp
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
De Bergkerk vormt samen met de Maranathakerk en Buurt- en kerkhuis Bethel de Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West.

