Zondag 27 juni 2021 5e zondag na Pinksteren (Ook Via livestream en Kerkomroep), tevens
afscheidsdienst ds. Axel Wicke
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 Diaconale collecte Jong Transvaal en Schilderswijk
Rekeningnr. NL46 INGB 00000 76792 t.n.v. College van Diakenen PGG
onder vermelding van: Jong Transvaal en Schilderswijk
De 2e collecte is voor de Wijkgemeente
Rekeningnr. NL21 INGB 0000 510250 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk
onder vermelding van: collecte 27 juni

Toelichting 1e collecte Diaconale collecte Jong Transvaal en Schilderswijk: Een plek waar je je
als jongere thuis voelt, waar je geholpen wordt als je ergens mee zit en waar je kunt werken aan je
toekomst. Zo’n plek gun je natuurlijk iedereen. JONG Transvaal is in de Julianakerk actief voor
jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit Transvaal. Sinds een jaar is het project ook een pilot gestart in
het Stagehuis in de Schilderswijk. Het project biedt vier dagen in de week een gastvrije ruimte aan
jongeren voor een kopje thee, een praatje, een rustige werkplek en hulp van tutoren bij hun huiswerk.
Want deze kinderen kunnen de door school en commerciële instellingen aangeboden
huiswerkbegeleiding niet betalen.
Met kinderen werken aan hun toekomst is een prachtige vorm van armoedepreventie. De Diaconie
ondersteunt dit werk van harte. We willen deze jongeren graag blijven ondersteunen en daar kunnen
we uw bijdrage goed bij gebruiken. Om nader kennis te maken met dit project, kunt 28 september van
16.45 – 17.45 uur langs komen in de Paardenberg. Graag wel van te voren aanmelden!
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

Verzoek vanuit Kerk in Den Haag: Herinneringen aan die oude kerk
De afgelopen jaren zijn behoorlijk wat kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken. Sommige hebben
een nieuwe bestemming gekregen, andere zijn gesloopt. Heeft u herinneringen aan zo’n gebouw
en/of aan de geloofsgemeenschap? Maandblad/website Kerk in Den Haag komt dan graag met u in
contact voor een gesprek. We willen herinneringen (desgewenst anoniem) in het septembernummer
plaatsen. Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk 15 juli via redactie@kerkindenhaag.nl of 06 123
130 53. Alvast bedankt. Redactie Kerk in Den Haag
Keti Koti viering 2021: van bewustwording naar verandering. Dialoog, bezinning & liefdesmaal
In deze tijd van toenemende bewustwording over ons gedeelde slavernij- en koloniaal verleden,
nodigt de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK, www.oecumenedenhaag.nl) uit tot een
gezamenlijke Keti Koti viering. Centraal staat het delen van ervaringen uit verleden en heden, elkaar
ontmoeten van ‘aangezicht tot aangezicht’ en wegen vinden naar een gedeelde toekomst. Ook staan
we stil dat dit meer is dan een gedeeld verleden, het is ons nationale verleden.
De Keti Koti viering vindt plaats op 1 juli 2021 vanaf 20:00 uur in de Emmauskerk, Leyweg 930, Den
Haag. We hopen dat veel mensen meedoen en deze bijzondere dag met ons vieren!
Voor meer informatie kunt u ook de website Dialoog in Den Haag
bezoeken: https://www.dialoogindenhaag.nl/agenda/keti-koti-viering-dialoog-bezinning-en-liefdesmaal
Belangstellenden kunnen zich vanaf 24 juni via deze link aanmelden. U bent van harte welkom!
Er wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende Covid-maatregelen.
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!
Diensten volgende week (Via livestream en Kerkomroep) : Zondag 04 juli 2021
Bergkerk 10.00u Ds. Mary An Bezemer, Wassenaar,/ Maranathakerk 10.30u Mw. Sity Smedinga, Strijensas
eerste collecte: Diaconale collecte JONG individuele hulpverlening / tweede collecte: Wijkgemeente
Wijkgroet: Ook in de maanden juli en augustus zullen wij ditaar een Wijkgroet verzorgen. Graag de
mededelingen voor de volgende Wijkgroet vóór donderdag 22.00 uur aan ons beiden doorgeven, zodat wij
alle twee op de hoogte zijn wat er in de volgende Wijkgroet opgenomen moet worden. U kunt uw bericht
doorgeven aan mevrouw M.A. (Ria) Schotte-Harkes, tel. 070-3257546 e-mail: ria.schotte@online.nl en aan J.
(Janny) van Ackooij-van Ast, tel. 070 363 05 24 email: ackooij@ziggo.nl
De Bergkerk vormt samen met de Maranathakerk en Buurt- en kerkhuis Bethel de Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West.

