Zondag 20 juni 2021 4e zondag na Pinksteren (Ook Via livestream en Kerkomroep)
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
In de kerk en thuis
Op dit moment is er weer ruimte voor 50 kerkgangers (excl. medewerkers). Daarnaast blijven we de
diensten uitzenden via livestream en kerkomroep. Samenzang is er nog niet. Wel zijn er solisten.
Collectes:

De 1e collecte is voor Wereldvluchtelingendag Kerk in Actie Noodhulp
Rekeningnr. NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
onder vermelding van: collecte noodhulp juni
De 2e collecte is voor de Wijkgemeente
Rekeningnr. NL21 INGB 0000 510250 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk
onder vermelding van: collecte 20 juni

Toelichting 1e collecte Wereldvluchtelingendag Collecte Kerk in Actie Noodhulp
Griekenland: Opvang voor gestrande vluchtelingen Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de
hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of
religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië,
Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hun vanwege
lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen
opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.
Meer lezen kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos
Van de Penningmeester Bergkerk
Het locatieteam benoemde mij in haar laatste vergadering tot uw nieuwe penningmeester. Daarom
eerst een korte introductie. Ik ben al heel lang (belijdend) lid van de protestantse kerk. Toen ik in Den
Haag kwam wonen, op mijn verjaardag in maart 1986, meldde zich direct een vertegenwoordiger van
(toentertijd) de Pauluskerk op de stoep om niet alleen me te feliciteren maar vooral om ons, als jong
gezin met drie kinderen, in de wijk welkom te heten.
Nu, 35 jaar later woon ik hier nog steeds, maar wel als alleenstaande. Mijn drie kinderen trouwden en
vlogen uit. Zij wonen elders in het land met hun (mijn, zes klein-) kinderen. En mijn vrouw, jarenlang
werkzaam op de Heldringschool, overleed in september 2019.
Tot zover over mijzelf, want ik wil in de wijkgroet zo nu en dan wat zeggen over onze financiën. Dat is
noodzakelijk, ook en vooral, omdat wij, zoals het er nu naar uitziet, straks weer als wijkgemeente
rond de Bergkerk met eigen geldmiddelen de kerk, haar vorming en het pastoraat moeten
financieren. En dat is heus geen sinecure; er zijn meer dan 1000 mensen verbonden aan deze kerk
(en daarvan nog altijd 40% jonger dan 60 jaar!). Dus gaan we in de toekomst kijken of er rek zit in
onze kerkelijke betrokkenheid én middelen. Daar ga ik dus over berichten.

De afgelopen periode is gebleken dat de wekelijkse livestream vanuit de Bergkerk in een grote
behoefte voorziet. Ook nu bezoek weer mogelijk is wordt de life stream nog goed bekeken. Velen
blijken, ook als men zondags verhinderd is later in de week zich aan te sluiten bij de zondagse
kerkdienst. Het totale aantal views overtreft het aantal kerkgangers dat voor dat corona kerkbezoek
onmogelijk maakte de wekelijke diensten bezocht.
Het locatieteam heeft besloten de live-uitzendingen van de kerkdiensten te continueren, ook als alles
straks weer onbeperkt toegankelijk is. Om een en ander goed te faciliteren was het de afgelopen tijd
nodig om te investeren in een eigen uitrusting hiervoor. De laatste uitgave op dit vlak betreft een extra
geluidsmixer voor deze livestream opnamen. Groot € 1200, als een niet-begrote uitgave! Met de
terugkeer van meer bezoekers in de kerkzaal zullen we ook de installatie in de kerk daar weer op
moeten aanpassen. Er zullen zeker nog kosten volgen die we zo weloverwogen mogelijk willen doen.
In dit kader daarom meteen een concreet verzoek. Er ligt nu een rekening groot € 1200. We
verwachten meer uitgaven te zullen doen. U kunt hiervoor een bijdrage overmaken op de rekening
van de Wijkkas Bergkerk NL52 ABNA 0474 2767 59 onder vermelding van ‘apparatuur
livestreaming’.
Een oproep aan u, als regelmatige livestream-kerkganger? Bouke Posthuma
Opbrengst collecte: SAMEN IN ACTIE TEGEN CORONA
De extra, 3de collecte, die op zondag 6 juni is gehouden en bestemd was voor de actie: samen in
actie tegen corona heeft 1398,80 euro opgebracht en dit bedrag wordt door de diaconie van Den
Haag verdubbeld. Alle gevers, hartelijk dank.
Namens de diaconie van de Bergkerk, Margriet den Heijer
Basisregels
De kerk is zó ingericht dat er zitplaatsen zijn op anderhalve meter afstand. Mensen uit één
huishouden mogen naast elkaar zitten. 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.
U kunt zich aanmelden 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.
Ook de kindernevendienst is weer LIVE. Alle kinderen zijn van harte welkom! Natuurlijk geldt ook hier:
even aanmelden!
Afscheidsdienst ds. Axel Wicke, zondag 27 juni, 10.00 uur
Op zondag 27 juni is de afscheidsdienst van ds. Axel Wicke, gewoon om 10.00 uur, in de Bergkerk.
Een week later zal Axel verbonden worden aan de Protestantse Gemeente te Noordwijk.
Natuurlijk geldt ook voor deze afscheidsdienst: meld u aan (zie info elders in de wijkgroet).
Afscheid nemen gaat in deze tijd anders dan anders. 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. Hebt u de berichtgeving rond dit afscheid gemist? Neem dan contact op met de voorzitter
van de afscheidscommissie: Margriet den Heijer: www.margrietdh@hotmail.com of 070 360 67 07.
Diensten volgende week (Via livestream en Kerkomroep)
Zondag 27 juni 2021 5e zondag na Pinksteren
Bergkerk: 10.00 uur Ds. Martine Nijveld, afscheid ds. Axel Wicke
Maranathakerk: 10.30 uur Ds. Casper van Dongen
eerste collecte: Diaconale collecte JONG Transvaal en Schilderswijk
tweede collecte: Wijkgemeente
Wijkgroet
Mededelingen voor de volgende Wijkgroet graag vóór donderdag 22.00 uur inleveren bij
J. (Janny) van Ackooij-van Ast, tel. 070 363 05 24 email: ackooij@ziggo.nl
Uitzending
De dienst wordt uitgezonden via ons eigen Youtubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West:
www.tiny.cc/DenHaagWest Op dit kanaal kunt u de dienst live (of later) meevieren. Ook kunt u de
dienst beluisteren via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of via de app Kerkomroep). U kunt de dienst
live meevieren, of later beluisteren. Behalve de orde van dienst zijn ook de preken en de Wijkgroet te
vinden op de website www.bergkerkdenhaag.org
De Bergkerk vormt samen met de Maranathakerk en Buurt- en kerkhuis Bethel de Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West.

