Zondag 14 november 2021 3e van de Voleinding (Ook Via livestream en Kerkomroep)
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
De coronaregels voor de kerkdiensten ná de laatste persconferentie
Aanmelden voor de kerkdiensten is niet nodig (met één uitzondering: zondag 21 november; zie de info elders
in deze wijkgroet). Wel vragen we u opnieuw om bij alle bewegingen in de kerk een mondkapje op te doen. Als
u op uw plek zit, kunt u dit mondkapje afdoen. We hebben in de kerkzaal ruimte gemaakt voor max. 60 à 70
mensen. De garderobe is nog niet in gebruik: u kunt uw jas over uw stoel hangen. De collectes worden blijvend
bij de uitgang gehouden. En natuurlijk houden we goed afstand van elkaar. Graag de handen desinfecteren bij
binnenkomst, geen handen schudden, en thuisblijven bij klachten. Het uitzenden van de diensten via
livestream en kerkomroep houdt onze volle aandacht. En altijd handig om uw coronatoegangsbewijs (QRcode; via de CoronaCheck-app of op papier) bij de hand te houden. Bij diverse activiteiten in de kerk zal
daarnaar gevraagd worden (maar niet bij de kerkdiensten). Met een hartelijke groet van de kerkenraad!
Wel aanmelden voor de gedachtenisdienst op 21 november
Op zondag 21 november is de gedachtenisdienst. Dan noemen we de namen van de mensen die in het
afgelopen jaar – vanuit de kring rond de Bergkerk – zijn overleden. De nabestaanden worden speciaal voor
deze dienst uitgenodigd. We willen hen gastvrij ontvangen. Dat betekent dat er misschien wat minder plekken
zullen zijn voor de overige kerkgangers. Voor de goede orde is voor deze dienst daarom aanmelding nodig:
bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl. Dat kan vanaf 15 november. En mocht er geen plek meer zijn, dan hoort u
dat natuurlijk van ons. Maar voor nu: weet u welkom!
Bouwstenen van gemeente-zijn
Afgelopen zondag hadden we een kerkdienst-met-extra’s rond het thema gemeente-zijn. Eén onderdeel was
het bouwen van een kerk: ieder gemeentelid kreeg een bouwsteen mét de vraag om erop te schrijven wat je
blij maakt in de gemeente, wat je bemoedigt of inspireert. De kinderen hebben van alle stenen een heel
bijzondere kerk gebouwd. Daarnaast schreven alle kerkgangers op een hart hun gedachten over wat we willen
uitstralen als kerk. Al die harten samen vormen een slinger van samen. Kerk en slinger zijn de komende tijd in
de kerkzaal te zien. Beide creatieve momenten leverden veel goede woorden en gedachten op. Ook
kerkgangers thuis deden mee. Hartelijk dank allemaal! Als kerkenraad gaan we er ons voordeel mee doen!
Collectes:

De 1e collecte is de Diaconale collecte voor de wijkdiaconie, dit in plaats van de op 7 november in
De Wijkgroet vermelde collecte voor De Brug.
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 14 november.
De 2e collecte is de Collecte voor de wijkgemeente
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 14 november.

We hebben een nieuwe bijbelvertaling: NBV21
Vanaf zondag 7 november ligt er een intekenlijst klaar bij de uitgang. U kunt aangeven welke bijbel u graag wilt
hebben. Na 3 weken plaatsen we de bestelling bij boekhandel Ichthus in Den Haag en krijgen we een kleine
korting. Tevens de mogelijkheid om telefonisch 06.40212362 of 0703616274 graag tussen 17 uur -19 uur.
of via de email contact op te nemen met Anje anjebroekman@gmail.com

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
- Standaardbijbel: kosten € 38,-.
-

Huisbijbel; deze is iets dikker met een grotere letter dan de standaard -editie. Kosten € 48,-

- Standaardbijbel met deuterocanonieke boeken. Kosten € 39,50.
We hopen zo de aanschaf van een nieuwe en duurzame bijbel zo makkelijk mogelijk voor u te maken.
Met vriendelijke groet, Anje Broekman
Donderdagavond 2 december: avond over de Nieuwe Bijbelvertaling 2021
Zondag 24 oktober namen we de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) in gebruik. Op donderdagavond 2
december organiseer ik een avond over deze nieuwe vertaling: wat is anders en waarom? Diverse
tekstvoorbeelden passeren de revue. Start: om 20.00 uur in de Bergkerk. Wilt u meedoen? Geef u dan op bij
me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 // 06 16 733 742. (ds. Martine Nijveld)
Gespreksochtenden op dinsdagmorgen: ‘Geïnspireerd leven’.
Dinsdagmorgen is in de Bergkerk een nieuwe gespreksgroep gestart. De volgende bijeenkomst is op
dinsdagmorgen 23 november, van 10.30 tot ongeveer 11.45 uur. Inloop vanaf 10.15 uur. Thema: ‘Geïnspireerd
leven’. In de brief aan de Galaten (Galaten 5: 22-23) noemt Paulus negen goede woorden: liefde, vreugde,
vrede, geduld (lankmoedigheid), vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen (geloof), zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. In deze groep zetten we per keer één van deze woorden centraal. Op 23 november is dat het
woord vertrouwen/geloof. Iedereen is van harte welkom, ook als u de eerste keer er niet bij was. Aanmelden is
een must! Dat kan bij: me.nijveld@ziggo.nl of 06 16 733 742 // 070 779 07 24. (ds. Martine Nijveld)
Elke donderdagmorgen: ‘Rondje koffie’ in de Bergkerk,
Elke donderdagmorgen kunt u binnenlopen voor een kopje koffie, ontmoeting, gezelligheid, een goed gesprek.
Tijd vanaf 10.30 tot 11.45 uur. Natuurlijk houden we ons bij alles aan de nog geldende corona richtlijnen. Dat
betekent dat u zich niet op hoeft te geven, wel vragen wij van u om de coronapas mee te nemen zodat we
deze kunnen scannen. Digitaal of op papier.
Dominee bij de koffie
Als predikant probeer zo vaak mogelijk aan te schuiven bij de donderdagmorgenkoffie. Dus: mocht u mij iets
willen vragen of vertellen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij dáár makkelijk aanspreken. Daarnaast
ben ik natuurlijk bereikbaar via telefoon en mail. (ds. Martine Nijveld)
OMZIEN NAAR ELKAAR
Ziekte, opnames e.d. kunt u doorgeven aan:
- ds. Martine Nijveld me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 // 06 16 733 742
- en/of aan pastoraal ouderling Aaltje Visser, elsevis@hotmail.com of 070 323 32 20
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 of
Ineke Rog. Zij zullen dan samen met u bekijken of het mogelijk is om u op te halen en weer thuis te brengen.
Wij verzoeken u wel om in de bus en tijdens het in- en uitstappen een mondkapje te dragen. Contactgegevens
Klaar 06-19074109 of Ineke 06-44246045. Per email zijn zij bereikbaar op kirog638@gmail.com
Dienst volgende week (0ok via livestream en Kerkomroep)
Zondag 21 november 2021 – 4e van de Voleinding, Gedenken van de overledenen: 10.00 uur Ds. Martine
Nijveld.
Eerste collecte: Wijkdiaconie, tweede collecte: Protestantse kerk Pastoraat
Wijkgroet
Graag de mededelingen voor de volgende Wijkgroet vóór donderdag 22.00 uur
doorgeven aan: J. (Janny) van Ackooij-van Ast, tel. 070 363 05 24 email: ackooij@ziggo.nl en aan M.A. (Ria)
Schotte-Harkes, tel. 070-3257546 e-mail: ria.schotte@online.nl
zodat wij alle twee op de hoogte zijn wat er in de volgende Wijkgroet opgenomen moet worden.

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

