*Let op! Door de lockdown, staan er aanpassingen in de kopjes. We zijn helaas dicht.
Zondag 19 december 2021 4e Advent –Rorate – (via livestream en Kerkomroep)
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
De coronaregels in de Bergkerk (door de lockdown zijn de kerkdiensten vanaf nu alleen online te volgen)
Kort samengevat (zie voor een uitgebreide versie: de wijkgroet van 5 december):
- ook de Bergkerk is vanaf 17.00 dicht.
- op anderhalve meter kunnen er max. 60 mensen in de kerk (excl. medewerkers).*
- de basisregels blijven gelden: handen desinfecteren bij binnenkomst, geen handen schudden,
thuisblijven (en testen) bij klachten. We houden ons aan de anderhalve meter en dragen bij
bewegingen een mondkapje. De garderobe is niet in gebruik. De collectes worden bij de uitgang
gehouden.
- de kindernevendienst is tijdelijk helemaal beneden.
- er is geen koffiedrinken ná de dienst.
En natuurlijk houdt het uitzenden van de diensten via livestream en kerkomroep onze volle aandacht. Met een
hartelijke groet van de kerkenraad!
Collectes:

De 1e collecte is de Diaconale collecte voor de wijkdiaconie
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 19 december.
De 2e collecte is de Adventscollecte voor Protestantse Kerk Jong Protestant
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 19 december

Toelichting bij de 2e collecte
Jongeren doorleven het verhaal van Kerst.
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, mee
aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.
In de KerstChallenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de
herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich
verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.
Meer lezen kerkinactie.nl/kerst
ALLE KERSTDIENSTEN OP EEN RIJ:
Kerst voor jong en oud: alleen online
We hebben besloten om deze viering alleen online te doen. Met andere woorden: zonder jonge en oudere
kerkgangers. Alleen wie nodig zijn voor het maken van de uitzending zijn erbij. Dit is anders dan eerdere
berichtgeving. We doen dit omwille van ieders veiligheid.
Deze online-kerstviering wordt uitgezonden op vrijdag 24 december vanuit de Bergkerk.
De uitzending wordt om 17.00 uur gemaakt. Je kunt dan meteen aan de viering meedoen, maar natuurlijk ook
op elk ander gewenst moment. Net als anders, via ons eigen YouTubekanaal: www.tiny.cc/DenHaagWest
We gaan samen op reis naar de stal. Met liedjes, muziek, knutselmoment en verhaal.

Wil je het bijbehorende knutselpakket ontvangen: stuur dan vóór 20 december een mailtje naar:
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl Dan wordt dit pakketje vóór de 24e bij je thuisbezorgd!
Kerstmorgen 25 december (via livestream en Kerkomroep)
Op de kerstmorgen vieren we met feestelijke medewerking van Astrid Jeremic (zang) en Peter Spierings (fluit).
Dit alles rond het bekende kerstverhaal uit Lukas 2.
Zondag 26 december – tweede kerstdag (via livestream en Kerkomroep)
Omdat de 2e kerstdag op een zondag valt, is er dit jaar ook een kerkdienst op deze feestdag.
Met daarin liederen die door gemeenteleden zijn aangereikt.
Oudjaarsdienst op eerder tijdstip (via livestream en Kerkomroep)
De oudjaarsdienst zou om 19.00 uur zijn, maar wordt (vanwege de huidige maatregelen) vervroegd naar 15.30
uur. U bent van harte welkom mee te kijken via de livestream. Wilt u de dienst liever op de avond vieren: dat
kan natuurlijk ook via de livestream!
3de Collecte
In de kerkenraadsvergadering gehouden op 13 december j.l. is besloten een 3de collecte in te stellen. Deze
collecte is bestemd voor de wijkgemeente.
Het is fijn dat wij de diensten via een goede live-streamverbinding kunnen uitzenden. Wij hebben echter
hiervoor wel een flinke investering moeten doen. Zo ook met de kliederkerk. Wij zijn blij dat het tot stand is
gekomen, want wij bereiken daar weer mensen mee. Maar het brengt wel weer kosten met zich mee.
Tevens blijkt uit de voorlopige begroting dat wij maatregelen zullen moeten nemen om de voortgang van onze
gemeente veilig te stellen.
Daarom zullen we op zondag 30 januari na de kerkdienst een gemeenteberaad te houden om de financiële
kant van gemeente zijn toe te lichten en om u de mogelijkheid te bieden vragen te stellen.
Gespreksgroep dinsdagmorgen
De gespreksgroep op dinsdagmorgen 14 december kon helaas niet doorgaan.
De eerstvolgende keer staat gepland op dinsdagmorgen 18 januari, 10.30 uur, in de Bergkerk (beneden).
De deelnemers kregen al bericht. Mocht u ook belangstelling hebben? Dan graag even contact:
me.nijveld@ziggo.nl of 06 16 733 742.
Elk donderdagmorgen: ‘Rondje koffie in de Bergkerk’ (gaat door de lockdown niet door)
Veel gaat er momenteel niet door, moet worden afgezegd maar wat wel door blijft gaan is op
donderdagmorgen samen een kopje koffie drinken in de kerk. We zitten op gepaste afstand en worden
regelmatig verrast met iets zelf gebakken lekkers erbij. Ook de komende weken rond Kerst en Oud en
Nieuw bent u van harte welkom
U kunt 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
De donderdagmorgeninloop in de Bergkerk begint goed te lopen. Diverse mensen weten de koffie en de
ontmoeting te waarderen. Ik probeer als predikant zo vaak mogelijk aan te schuiven. Dus: mocht u mij iets
willen vragen of vertellen, 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 (via livestream en Kerkomroep)
Zondag 25 december 2021 – 1e Kerstdag – 10.00 uur ds.Martine Nijveld
Eerste collecte: Kerstcollecte voor Kerk in Actie (Kinderen in de knel), tweede collecte: wijkgemeente
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

