Zondag 28 november 2021 1e Advent (Ook Via livestream en Kerkomroep)
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
De coronaregels in de Bergkerk Met een hartelijke groet van de kerkenraad!
De basisregels blijven gelden: handen desinfecteren bij binnenkomst, geen handen schudden, thuisblijven 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.
Vanwege de anderhalve meter is het aantal zitplaatsen in de kerk beperkt tot 60 (excl. medewerkers; incl.
kinderen). Voor de kerkdiensten is op dit moment aanmelden niet nodig: Mocht dat veranderen, dan laten we
dat weten. En vooral: weet u welkom!
Op dit moment is er géén koffiedrinken ná de dienst. Wel bent u van harte welkom bij de inloop op
donderdagmorgen om half elf (waarbij we uw QR-code scannen).
Wat blijft: de garderobe is niet in gebruik: u kunt uw jas over uw stoel hangen. De collectes worden blijvend bij
de uitgang gehouden. En natuurlijk houdt het uitzenden van de diensten via livestream en kerkomroep onze
volle aandacht.
Collectes:

De 1e collecte is de Diaconale collecte Kerk in Actie werelddiaconaat.
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 28 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 28 november.

Toelichting 1e collecte
Moldavië: Kerken geven kinderen een toekomst. In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten.
Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om
uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen
voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een
liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.
Donderdagavond 2 december: avond over de Nieuwe Bijbelvertaling 2021*
Op donderdagavond 2 december organiseer ik een avond over de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21), die
we op zondag 24 oktober in gebruik namen. Wat is anders en waarom? Waarom moest er überhaupt een
nieuwe vertaling komen? Diverse tekstvoorbeelden zullen de revue passeren. 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). *Deze activiteit wordt verschoven.
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)
.
Advent in de decembermaand.
Een periode van verwachting en uitzien naar de
geboorte van Jezus. Als heil voor alle mensen. In de
decembermaand tonen we u drie Russische iconen
passend in de adventstijd. Op de eerste icoon zien
we de aartsengel Gabriel, de afgezant van God, de
brenger van nieuws. De annunciatie, de
aankondiging aan Maria, dat zij genade heeft
ontvangen bij God en een kind zal baren.
Op de tweede icoon zien we Maria in het middelpunt
van de schildering. Naast haar Jezus, liggend in een
kribbe. De wijzen en heiligen kijken toe. Onder in het
beeld de eerste wassing van het kindje.
De laatste icoon is een Eleusa of Eleousa,
verbeeldend de Moeder Gods van de tederheid.
Maria draagt het kind op haar rechterarm en buigt
zich in liefde naar hem toe waarbij de wangen elkaar
raken. Zichtbaar in de rand zijn 12 beelden uit het
leven van Jezus en de kerkvaders.
Een mooie adventstijd en kerst toegewenst.
Namens de Kunstcommissie,
Marion en Anneloes.

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
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.

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 i.v.m. 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.
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 5 december 2021 – 2e Advent, 10.00 uur Dr. Paul Sanders
Eerste collecte: diaconale collecte De Kinderwinkel, tweede collecte: Kerk in Actie Rwanda
KOFFIECONCERT op zondag 5 december 2021
Op zondag 5 december a.s. geeft Warner weer een koffieconcert na de dienst.
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.
Noteert u de datum vast?
U bent van harte welkom!
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

