Zondag 5 december 2021 2e Advent (Ook Via livestream en Kerkomroep)
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
De coronaregels in de Bergkerk
In het coronateam van de Bergkerk is nagedacht over de consequenties van de persconferentie van vrijdag 26
november. Eén en ander vraagt weer meer oplettendheid van ons allemaal. Hieronder vindt u het resultaat:
- ook de Bergkerk is vanaf 17.00 dicht: voor kerkelijke activiteiten en alle verhuur.
- alle activiteiten worden verplaatst (naar een ander tijdstip, indien nodig/gewenst), maar veelal uitgesteld
óf we gaan online.
- deze maatregelen gelden in ieder geval t/m 19 december. Daarna zien we verder. Het is dus nog
afwachten wat het betekent voor de kerkdiensten op kerstavond (kerst voor jong en oud) en met
oudjaar. We zoeken daarvoor goede oplossingen.
- op anderhalve meter kunnen er max. 60 mensen in de kerk (excl. medewerkers). Er staan stoelen los in
de ruimte. Bij het avondmaal staan er ook tafeltjes klaar. Aanmelden is niet nodig, behalve voor een
aantal bijzondere diensten. Het gaat dan om:
o zondag 12 december (avondmaal/dienst in Engelse sfeer)
o kerstmorgen 25 december
Voor deze twee vieringen kunt u zich aanmelden op het bekende adres:
bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl
- de basisregels blijven gelden: handen desinfecteren bij binnenkomst, geen handen schudden,
thuisblijven (en laat u testen) bij klachten. We houden ons wat de afstand betreft aan de anderhalve
meter. Bij al onze bewegingen door de kerk doen we een mondkapje op. Op uw plek kan het
mondkapje af. De garderobe is niet in gebruik: u kunt uw jas over uw stoel hangen. De collectes
worden blijvend bij de uitgang gehouden. We verlaten de kerk pas ná het afsluitende orgelspel. Dat
doen we rustig en elkaar de ruimte gevend.
- de kindernevendienst is tijdelijk helemaal beneden. De kinderen worden opgevangen bij de
benedeningang en blijven daar gedurende heel de viering voor hun eigen nevendienst. Dat vinden we
heel jammer voor de kinderen, de leiding en ons allemaal, juist nu het advent is. We houden ons wel in
verbondenheid bezig met dezelfde verhalen en ook in de kerkzaal zingen we het projectliedje van het
project van de kinderen.
- er is geen koffiedrinken ná de dienst. Wel bent u van harte welkom bij de inloop op donderdagmorgen
om half elf (waarbij we uw QR-code scannen).
- ook als om uw coronatoegangsbewijs gevraagd wordt, zijn de anderhalve meter en het mondkapje
verplicht. Dus ook bij gespreksgroepen en bij de koffie-inloop.
- we gaan er nu vanuit dat het ouderenkerstfeest op zaterdag 18 december door kan gaan. Opgeven is
daarbij een must. Zie de info elders.
- we zingen nog steeds wat minder dan we eerder gewend waren. Om de zang toch een volwaardige
plek te geven zijn er in veel kerkdiensten solisten en/of zingt de cantorij.
En natuurlijk houdt het uitzenden van de diensten via livestream en kerkomroep onze volle aandacht.
Met een hartelijke groet van de kerkenraad!

Overpeinzingen bij een persconferentie in de adventstijd
Op de gespreksgroep op de dinsdagmorgen zijn we bezig met de negen goede woorden, die Paulus in
Galaten 5:22-23 noemt als vruchten van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ik bedacht dat ik er voor onze tijd nog wel een paar aan
toe zou willen voegen: veerkracht, verantwoordelijkheid, volharding, vrolijkheid. Paulus beseft goed hoe lastig
het is om deze dingen te doen. Niet voor niets noemt hij een paar verzen eerder van alles en nog wat waar we
tegen moeten vechten of waar we toe in staat zijn: jaloezie, tweespalt, woede, geruzie en rivaliteit. De goede
vruchten ziet Paulus als een soort van tegengif. Of zoals ik las in het boekje ‘Het Groene Normaal, Samen
opstaan voor een duurzaam leven’ (een inspirerend boekje juist in deze coronatijd): ‘We zijn geroepen om een
licht te ontsteken, niet om de duisternis te vervloeken’. Een mooie adventsgedachte, lijkt mij.
ds. Martine Nijveld
Collectes:

De 1e collecte is de Diaconale collecte voor de Kinderwinkel
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 5 december.
De 2e collecte is de collecte voor Kerk in Actie (Rwanda)
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 5 december

Toelichting bij de 1e collecte
De Kinderwinkel is een project van de protestantse wijkgemeente van de Marcuskerk en van. Vorig jaar
bestond de Kinderwinkel 25 jaar. De Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en
tieners in Moerwijk, een wijk waar kinderen het niet gemakkelijk hebben. In de Kinderwinkel werken twee
beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de wijk en de kerk met elkaar samen. Het is een plek waar
kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers van verschillende afkomst en met verschillende
(geloofs)overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten.
De Kinderwinkel ontwikkelt tal van activiteiten: kinderinloop, tienerinloop, ouderkindochtenden, het
bekende tienerrestaurant op donderdagavond, huiswerkbegeleiding, muziekprojecten, uitstapjes in de
schoolvakanties, een zomervakantie week en nog veel meer.
De Kinderwinkel: een baken voor kinderen in een woelige buurt. Onmisbaar, vindt ook de Haagse Diaconie
die dit project ruimhartig steunt. Doet u mee? Van harte aanbevolen.
Om nader kennis te maken met dit project, kunt u 14 december van 13.00 – 15.00 uur langs komen in de
Kinderwinkel. Graag wel van te voren aanmelden!
Toelichting bij de 2e collecte
Rwanda Opvang en Scholing van kwetsbare kinderen. Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel
kinderen als wees achter. “Mama Rose” richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie
zocht. Tegenwoordig helpen “Mama Rose” en haar team kwetsbare kinderen. Zoals kinderen die hun ouders
aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met
persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over
HIV/aids op scholen en in kerken.
KOFFIECONCERT na de dienst
Vandaag aansluitend aan de kerkdienst geeft Warner weer een koffieconcert.
Hij heeft een bijzonder programma in gedachten. Gezien de datum zou de Heilige Nicolaas ook nog wel eens
langs kunnen komen. Het koffieconcert wordt u aangeboden door de kerkenraad.
Het concert wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een improvisatie. U bent van harte welkom!

Zondag 26 december: ZANGDIENST
Na alle ongetwijfeld mooie en sfeervolle kerstvieringen en diensten bent u nu zelf aan bod.
Voor tweede Kerstdag mag u uw favoriete kerstlied opgeven, met evt. de reden waarom.
Uit alle ingezonden liederen wordt een selectie gemaakt en stellen we met ds Jacob Korf de dienst samen.
Als thema voor deze speciale zangdienst is gekozen ‘de geboorte van een mens’.
Helaas zullen door de aangescherpte Corona-maatregelen vast niet alle wensliederen gezongen kunnen
worden, maar laat dit u niet weerhouden uw keuze kenbaar te maken.
Opgeven kan bij Christi van der Hauw, E-mailadres jaap-christi@online.nl of telefoon 070 354 64 62
We zijn heel benieuwd! Het Liturgisch team en ds. Korf
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
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)
Rectificatie Wijkkrant
De oplettende lezer zal het zijn opgevallen: op de achterzijde van de zojuist verschenen Wijkkrant editie
december zijn, linksonder in het rode vakje, de verkeerde inlevergegevens blijven staan. De juiste tekst hier
moet zijn: 'Kopij voor het januarinummer uiterlijk op 6 december zenden, voor de Bergkerkgemeente aan:
wijkkrantdhw@gmail.com, voor de Maranathakerkgemeente aan: publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.'
Excuses voor het ongemak, de redactie.
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
Dank
Deze week kwam Ria Smits namens de Bergkerk een heel mooi boeket brengen. Wat wordt je daar blij van.
Zeker in deze grauwe, grijze dagen. Heel hartelijk bedankt! Nettie Tichelaar
Kerstgroetactie
Ook dit jaar gaan we kerstgroeten verspreiden onder onze oudere gemeenteleden. Deze kerstgroet bestaat uit
een kaart én een Open Deur. We willen van deze kerstgroetactie graag een actie maken van ‘samen’ en
‘omzien naar elkaar’. Wie doet mee en bezorgt een klein stapeltje kerstgroeten? Als iedereen iets doet, is het
zo voor elkaar! Op zondag 12 december ná de dienst is het ‘uitdeelmoment’: wie wil krijgt dan een stapeltje
kerstgroeten mee (ongeveer 10 adressen, die bij elkaar in de buurt liggen). Zo zijn we samen gemeente!
U mag zich ook telefonisch melden als u mee wilt doen: bij Ineke Rog, 06-44246045.
Zondag 12 december: viering in Engelse stijl
Op zondag 12 december vieren we (zoals we in augustus voor het eerst deden) een kerkdienst in Engelse
sfeer: vieren in de stijl van dat ‘land aan de overkant’. We zingen liederen uit het liedboek en uit de bundel ‘Het
liefste lied van overzee’ van Sytze de Vries. En dit alles bij de Lofzang van Maria, dat lied van ‘alles andersom’,
dat op deze zondag centraal staat. De cantorij werkt mee en ook vieren we avondmaal. Ook thuis kunt u
daaraan meedoen: als u brood en wijn of sap klaarzet, vieren we samen in verbondenheid.
Voor deze bijzondere dienst moet u zich aanmelden: bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl

Kerstviering ouderen
De kerkenraad van de Bergkerk wil onze oudere gemeenteleden hartelijk uitnodigen voor de jaarlijkse
kerstviering op zaterdagochtend 18 december 2021 om 11 uur in de Bergkerk.
Ds. Martine Nijveld zal een korte viering verzorgen. Verder zal er muziek zijn, koffie met iets lekkers en tot slot
nog een verrassing.
Helaas zijn we weer gebonden aan diverse voorzorgsmaatregelen ivm de coronapandemie. Het is daarom van
belang dat u zich aanmeldt, bij voorkeur op het bekende e-mailadres : bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl. Geef
daarbij aan dat u zich aanmeldt voor de ouderenkerstviering.
Wij hopen dat het geen belemmering voor u zal zijn. U kunt zich uiteraard ook telefonisch aanmelden op de
volgende telefoonnummers:
Ineke Rog
06-44246045
Aaltje Visser
06-28806906
Het zou fijn zijn als we 13 december alle aanmeldingen hebben ontvangen.
Indien u niet meer in staat bent om zelfstandig naar de Bergkerk te komen en indien niemand u kan brengen
en/of halen kunt u dat ook bij bovengenoemde personen melden. Wij zullen dan proberen vervoer voor u te
regelen. Dit alles onder voorbehoud van verscherpte corona maatregelen.
Samen eten in de Bergkerk
De maaltijd op 20 december (3e maandag van de maand) gaat niet door i.v.m. de nieuwe ontwikkelingen
rondom Corona. Vriendelijke groet, Anje, Gerdie en Guusje
De nieuwe bijbelvertaling: NBV21
Zondag 5 december is Anje Broekman aanwezig in de Bergkerk om de door u bestelde bijbel te overhandigen.
De kosten zijn als volgt:
- Standaardbijbel: € 35,-. Huisbijbel; € 44,--

-

Standaardbijbel met deuterocanonieke boeken. Kosten € 36.--.

Gaarne contant afrekenen of overmaken naar NL66INGB0000758730 t.n.v. A.H. Broekman-van der Burg
Met vriendelijke groet, Anje Broekman
Tweede leven ansichtkaarten.
Kerk in Actie te Utrecht verzamelt ansichtkaarten en postzegels. De opbrengst wordt gebruikt voor projecten
van Kerk in Actie, bijvoorbeeld onderwijs aan kinderen in Afrika.
Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor
adres en postzegel. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. Ook welkom zijn geboortekaartjes, en kaarten
van Anton Pieck of Stichting Kinderpostzegels. Buitenlands geld en oude Nederlandse munten en papiergeld,
en mobile telefoons kunt u ook in de doos doen, die achterin de kerk staat. Jet Buitelaar zorgt ervoor, dat alles
terecht komt in Utrecht. In 2020 is landelijk op die manier 24626 euro ingezameld.
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 12 december 2021 – 3e Advent, (H. Avondmaal) 10.00 uur ds. Martine Nijveld
Eerste collecte: diaconale collecte voor project De Verfrissing , tweede collecte: voor Amnesty International

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.

