Zondag 11 juli 2021 7e zondag na Pinksteren (Ook Via livestream en Kerkomroep
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
Aantal mensen in de kerkdienst
Op dit moment is er in de Bergkerk ruimte voor 60 (!) kerkgangers. Daarnaast blijven we de diensten uitzenden
via livestream en kerkomroep.
Samenzang en solozang
De Protestantse Kerk adviseerde eind juni om weer voorzichtig te beginnen met zingen. Dat gaan we ook in de
Bergkerk doen. We zullen nog niet zoveel zingen als we gewend waren. We houden het aantal coupletten
beperkt en ook zullen er momenten blijven met solozang. Na de preek zingen we niet, maar is er een
muziekmoment. Maar we hopen dat ook dit kleine begin voor velen een vreugdevolle reden kan zijn om zich
aan te melden voor de kerkdiensten.
Collectes:

De 1e collecte is voor Wijkdiaconie Rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie
Bergkerk onder vermelding van: collecte 11 juli
De 2e collecte is voor de Wijkgemeente Rekeningnr. NL21 INGB 0000 510250 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 11 juli

Toelichting 1e collecte Vakantie-cadeaubon-actie
Voor het tweede jaar op rij kan aan de kinderen van de voedselbankcliënten geen tasje met vakantiespulletjes
worden uitgedeeld. Daarom heeft de Centrale Haagse Diaconie besloten om dit jaar opnieuw een vakantiecadeaubon-actie op te zetten voor kinderen van vier tot twaalf jaar van
cliënten van de voedselbank uitdeelpunten van Stek/Protestantse Kerk Den Haag. Graag willen wij als diaconie
van de Bergkerk daaraan een bijdrage leveren. Daarom is de wijkdiaconie collecte van 11 juli bestemd voor de
vakantie-cadeaubon-actie. Warm aanbevolen!!!!!
Namens de diaconie van de Bergkerk, Margriet den Heijer
Voor iedereen gelden blijvend de volgende basisregels:
- houd (in en om de kerk) 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en medewerkers. De kerk is zó ingericht
dat er zitplaatsen zijn op anderhalve meter afstand. Mensen uit één huishouden mogen naast elkaar
zitten.
- 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 ook de aangegeven looproutes.
- denk aan goede handhygiëne (o.a. handen desinfecteren bij binnenkomst)
- geen handen schudden, geen ellebooggroeten, etc.

OMZIEN NAAR ELKAAR
VAKANTIE EN VERVANGING DS. MARTINE NIJVELD
Van maandag 5 juli t/m vrijdag 30 juli heb ik zomervakantie. Dit jaar kan ik niet naar mijn collega Axel Wicke
verwijzen als mijn vervanger, maar moeten we het anders regelen. En dat doen we zo:
- in geval van een uitvaart kan contact opgenomen worden met pastoraal contactpersoon Sietske
Oosterheert. Zij kan u in verbinding brengen met een predikant/pastor, die zich beschikbaar heeft gesteld
voor uitvaarten gedurende mijn vakantie. Haar contactgegevens: 070 323 91 89 of 06 271 26 795.
U kunt haar bellen en zij helpt u met alle liefde verder!
- in alle andere pastorale situaties (ziekte/ziekenhuisopname e.d.) én bij algemeen kerkelijke
aangelegenheden kunt u contact opnemen met Aaltje Visser, pastoraal ouderling én voorzitter
locatieteam Bergkerk: 070 323 32 20 // elsevis@hotmail.com
Met een hartelijke groet, en graag weer tot ziens! Martine Nijveld
Vervoer naar de Bergkerk op zondagmorgen
Indien u niet meer in staat bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, kunt u contact opnemen met Klaar en Ineke
Rog. Zij zullen dan samen met u bekijken of het mogelijk is om u thuis op te halen en uiteraard weer thuis te
brengen. Contactgegevens Klaar 06-19074109 of Ineke 06-44246045. Per email zijn zij bereikbaar op
kirog638@gmail.com
Kamer gezocht, bron is een mail gericht aan het Kerkelijk Bureau Den Haag
Ik ben Hillien Hakvoort, 17 jaar en kom uit Urk. Ik hoop D.V. 1 september te beginnen met mijn opleiding aan
de Universiteit Leiden. Hierbij zal ik voornamelijk les krijgen in één van de vestigingen in Den Haag. Om deze
reden zoek ik een kamer in Den Haag. Ik zou het persoonlijk heel fijn vinden om in ieder geval de eerste 3 à 4
maanden bij iemand in te trekken. Iemand die bijvoorbeeld al op leeftijd is en het wel op prijs zou stellen om
wat hulp en aanspraak te krijgen. Dit lijkt mij in ieder geval heel gezellig en waardevol. Ik betaal uiteraard huur
en kan meehelpen met het huishoudelijke werk. Schoonmaken, boodschappen doen et cetera is voor mij geen
enkel probleem.
Ik kom uit een hecht dorp waar familie en geloof heel belangrijk zijn. Zo bezoek ik elke week mijn grootouders
en ga ik elke zondag naar de kerk. Al luisteren en bekijken wij de dienst nu meestal via de livestream i.v.m.
corona. Verhuizen van een dorp naar een stad is natuurlijk best wel een verandering. Hoewel ik hier heel veel
zin in heb, besef ik ook dat ik nog niemand ken in Den Haag en dat ik in deze stad één van de weinigen zal zijn,
die nog zoveel waarde hecht aan het christelijk geloof. Dit kan dus ook best wel eenzaam worden. Om deze
reden zou ik het prettig vinden om bij iemand te gaan wonen die dezelfde normen en waarden deelt en op
zijn/haar beurt mijn aanwezigheid en eventuele hulp kan waarderen.
Ik ben een rustig, zelfstandig meisje, die ervan houdt om een praatje te maken onder het genot van een bakje
koffie. Ik hoop dat iemand in uw kerk ervoor openstaat om mij een kamer aan te bieden voor in ieder geval 3 à
4 maanden. Ik ben van plan om de meeste weekenden thuis op Urk door te brengen. Begrijpelijk dat iemand mij
eerst persoonlijk wil leren kennen en ook ik wil graag eerst iemand ontmoeten om nader kennis te maken en te
kijken of het klikt tussen ons. Hierbij dan ook mijn telefoonnummer en e-mailadres, zodat er persoonlijk contact
met mij opgenomen kan worden. Met vriendelijke groeten, Hillien Hakvoort
E-mailadres: hakvoorthillien@gmail.com, Telefoonnummer: 0630113834
Gemeentelijke onderscheiding.
Afgelopen maandag 5 juli is aan ons gemeentelid Ria Sneevliet de stadsspeld voor vrijwilligers van de
Gemeente 's Gravenhage uitgereikt door wethouder Kavita Parbhudayal. Ria heeft deze onderscheiding
ontvangen vanwege haar tientallen jaren vrijwilligerswerk in de Bethelkapel en verpleeghuis Dorestad. Ria
hartelijk gefeliciteerd!
In de editie van de Wijkkrant Den Haag-West van september komen wij hier op terug.
Elly de Lint en Anneke Kuiper

Aanmelden voor een kerkdienst
U moet zich nog steeds 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.
Kindernevendienst
Vandaag zondag 11 juli is de laatste kindernevendienst van het seizoen. Daarna vieren kinderen en leiding
zomervakantie.
Hoe verder?
We houden de vinger aan de pols. En we zullen veranderingen in bovenstaande afspraken met u delen! Mocht
bijvoorbeeld het koffiedrinken na de dienst en/of doordeweeks (donderdagmorgen) weer door kunnen gaan, dan
laten we dat graag weten. Dat doen we via de zondagse mededelingen én via de wijkgroet. Want die laatste gaat
door deze zomer, met dank aan makers en verzenders!
Diensten volgende week (Via livestream en Kerkomroep)
Zondag 18 juli 2021 8e zondag na Pinksteren Bergkerk: 10.00 uur Dr. Piet Schelling, Monster
eerste collecte: Aandachtscentrum. tweede collecte: Wijkgemeente
Wijkgroet
Ook in de maanden juli en augustus zullen wij dit jaar 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 J. (Janny) van Ackooij-van Ast, tel. 070 363 05 24 email: ackooij@ziggo.nl
en M.A. (Ria) Schotte-Harkes, tel. 070-3257546 e-mail: ria.schotte@online.nl
Uitzending
U kunt onze diensten (live of op een later moment) meevieren via ons eigen Youtubekanaal
Wijkgemeente Den Haag-West: www.tiny.cc/DenHaagWest Ook kunt u de dienst beluisteren via Kerkomroep
(www.kerkomroep.nl of via de app Kerkomroep). 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.

