Zondag 24 oktober 2021 22e zondag na Pinksteren –

(Ook Via livestream en Kerkomroep)

Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, zie liturgie van deze zondag.
We zien u graag in de kerk! Weet u welkom! Namens de kerkenraad
Het is niet langer nodig u aan te melden voor een kerkdienst. We hebben in de kerkzaal ruimte gemaakt voor
70 à 80 mensen. Daarbij:
- de garderobe is nog niet in gebruik: u kunt uw jas over uw stoel hangen.
- de collectes worden blijvend bij de uitgang gehouden.
- we houden gepaste afstand van elkaar.
En verder (we zijn eraan gewend geraakt): handen desinfecteren bij binnenkomst, geen handen schudden,
thuisblijven bij klachten. Ook blijven de looproutes in gebruik. En natuurlijk houdt het uitzenden van de
diensten via livestream en kerkomroep onze volle aandacht. Bij alle activiteiten, waarbij koffie/thee geschonken
wordt en/of een maaltijd gebruikt wordt, zullen we, in lijn met het overheidsbeleid, vragen naar uw
coronatoegangsbewijs (QR-code): via de CoronaCheck-app of op papier.
Zondag 24 oktober
Vandaag zingt de cantorij en vieren we samen het avondmaal. In deze dienst is een tweetal speciale
momenten: twee ambtsdragers verlengen hun ambtstermijn: Ada Hoek (ouderling) en Dick Verwaart (ouderling
voor de eredienst). En de interim-voorzitters van de kerkenraad van Den Haag-West dragen het stokje over
aan de voorzitter van de kerkenraad van de Bergkerk: afsluiting van de weg die we gegaan zijn en begin van
een nieuwe weg.
Avondmaal thuis
Natuurlijk kunt u ook thuis aan het avondmaal meedoen: als u brood en wijn/druivensap klaarzet, vieren we
samen in verbondenheid. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om te vragen om ‘avondmaal thuis’. Dan kom
ik als predikant met een ambtsdrager naar u toe, en vieren we in deze kleine kring het avondmaal bij u thuis.
Laat u het mij horen als u daar behoefte aan hebt? (ds. Martine Nijveld)
NBV21: Nieuwe Bijbelvertaling 2021
In oktober is een herziene versie uitgekomen van de Nieuwe Bijbelvertaling: de NBV21.
De Nieuwe Bijbelvertaling zag in 2004 het licht. Kort daarna begon een proces van evaluatie en revisie. Meer
dan twaalfduizend wijzigingen zijn doorgevoerd. We gaan deze NBV21 gebruiken in onze vieringen. Het lijkt
mij mooi om binnenkort eens met belangstellenden stil te staan bij deze nieuwe vertaling: wat is anders en
waarom? Zou u hieraan mee willen doen, laat het mij weten! (ds. Martine Nijveld)
Gespreksgroep op dinsdagmorgen: ‘Geïnspireerd leven’
Nu alles weer iets gewoner lijkt, start ik graag weer een gespreksgroep. En wel op de dinsdagmorgen. Van half
elf tot ongeveer kwart voor twaalf (inloop: vanaf 10.15 uur). Als thema stel ik voor: ‘Geïnspireerd leven’. In de
brief aan de Galaten schrijft Paulus over waarden die door Gods Geest ingeblazen worden, die ontkiemen en
bloeien en vrucht dragen, in mensenlevens en in samenleven (Galaten 5, 22-23): liefde, vreugde, vrede,
geduld (lankmoedigheid), vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen (geloof), zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Negen goede woorden, die uitnodigen tot gesprek. In deze gespreksgroep zetten we elke keer één van deze
woorden centraal. Wat roept dit woord bij u op? Wat hebt u ermee (of niet)? Daarna leggen we er een ander
(bijbel-)verhaal naast: om ons gesprek te verdiepen en te verbreden. In de hoop dat we geïnspireerd weer

verdergaan! Data: dinsdagen 2 en 23 november en 14 december. In de Bergkerk. Hebt u belangstelling? Geef
u dan op: me.nijveld@ziggo.nl en u krijgt nadere info van mij. (ds. Martine Nijveld)
Collectes:

De 1e collecte is de Diaconale collecte voor het Diaconaal opbouwwerk in de wijken
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 24 oktober.
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 24 oktober.

Toelichting 1e collecte
De Diaconie ondersteunt verschillende wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Den Haag met hun diaconale
werk. Dat gebeurt in het werk van diaconale locaties als Shalom, de Paardenberg, Bethel en de Kinderwinkel,
maar ook in wijken waarin de Protestantse Kerk praktisch verdwenen is. Dat gebeurt ook met de inzet van de
diaconale opbouwwerkers die op verschillende manieren met de wijkgemeenten samenwerken voor bijzondere
diaconale projecten, zoals in de wijken Zuidwest, Haagse Hout en de Schilderswijk. Het diaconale
opbouwwerk stimuleert creativiteit en de verbinding van diaconaal werk met wijk en kerk. Van harte
aanbevolen! Om nader kennis te maken, kunt u 4 november van 16.30 – 17.30 uur langs komen bij het project
in het Haagse Hout. Graag wel van tevoren aanmelden!
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
Vanuit de Gemeente
In Nolenshaghe verblijft mw. Sybrandy-van der Zee. Zij laat de gemeente hartelijk groeten.
Ze kan helaas geen bezoek ontvangen, maar een kaartje is zeer welkom: Nolenshaghe, Monseigneur
Nolenslaan 22, 2555 XZ Den Haag.
Bedankje
Zondag werden wij verrast met een prachtig boeket bloemen, die Aaltje Visser ons kwam brengen.
Heel hartelijk dank daarvoor, wij genieten er samen van. Hartelijke Groeten, Pieter en Lies Hellinga
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)
WIJ GEDENKEN Speciaal open huis in Bethel buurt- en kerkhuis voor Allerzielen
Op maandag 1 november, van 16.00 tot 20.30 uur. Thomas Schwenckestraat 28-30, Den Haag
Beleef de rust en de sfeer van de kapelzaal van Bethel buurt- en kerkhuis. Wees van harte welkom op deze
speciale dag van het jaar waarop we onze dierbaren herdenken die niet meer in ons midden kunnen zijn.
Steek een lichtje aan voor iemand die je moet missen, leg een herdenkingssteentje neer, schrijf een intentie, of
steek een lichtje aan. Hierbij is gelegenheid je eigen verhaal, gedachte, gebed te vertellen over iemand die je
speciaal wilt gedenken, of iets dat je in het bijzonder bezighoudt in deze tijd. Elk half uur wordt een meditatief
moment gehouden met een korte tekst en een stukje muziek.
Mocht je behoefte hebben aan verder contact en ontmoeting dan kan dat bij koffie of thee, dan in de
voorkamer, bij een kopje koffie of thee.

Om 19.30 uur sluiten we af met een gezamenlijk avondgebed in oecumenische sfeer, met enkele liederen uit
Taizé. Wij houden ons aan de geldende corona-maatregelen en besteden daarnaast extra aandacht aan de
zorg en veiligheid van onszelf en de mensen om ons heen. Meer informatie (over inhoud programma en
coronamaatregelen) bij Joke Kievit, jokeadriana@outlook.com of app/sms 0620417766.
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 31 oktober 2021 1e van de Voleinding, Hervormingsdag in de Bergkerk: 10.00 uur Ds. Fokke
Fennema. Eerste collecte: Wijkdiaconie, 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

