Zondag 21 november 2021 4e van de Voleinding, Gedenken van de overledenen (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
Na de persconferentie van 12 november adviseert de PKN om de coronarichtlijnen weer wat aan te scherpen.
Omwille van ons aller veiligheid zullen ook wij dat doen. De basisregels blijven gelden: handen desinfecteren
bij binnenkomst, geen handen schudden, thuisblijven bij klachten, looproutes volgen.
We houden ons wat de afstand betreft weer aan de anderhalve meter. Tot voor kort stonden de stoelen ‘op
gepaste afstand’. Nu staan ze weer op anderhalve meter van elkaar. Dat is ook de afstand die we in onze
onderlinge omgang vasthouden. Bij al onze bewegingen door de kerk doen we een mondkapje op. Dit
mondkapje kan af als u op uw plek zit.
Vanwege de anderhalve meter is het aantal zitplaatsen in de kerk beperkt tot 60 (excl. medewerkers; incl.
kinderen). Voor de bijzondere dienst van a.s. zondag is aanmelden verplicht:
bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl. Voor de kerkdiensten daarna is aanmelden niet nodig: we hebben ervaren
dat het voor mensen een drempel is om zondags naar de kerk te komen. En we hebben het idee dat het qua
aantal kerkgangers moet kunnen. Daarom zullen we even aanzien of het ook zonder aanmelden goed en veilig
verloopt. U hoort het als het toch anders wordt. En vooral: weet u welkom.
Wat blijft: - de garderobe is nog niet in gebruik: u kunt uw jas over uw stoel hangen.
- de collectes worden blijvend bij de uitgang gehouden.
We kiezen ervoor om de komende weken het koffiedrinken na afloop van de dienst weer te laten vervallen.
Een lastige beslissing, maar het voelt veiliger. Wel bent u van harte welkom bij de inloop op donderdagmorgen
om half elf (waarbij we uw QR-code scannen). Ook de maaltijden en gespreksgroepen gaan door (met
scannen QR-code). Bij de zondagse diensten scannen we de QR-code niet. Het uitzenden van de diensten via
livestream en kerkomroep houdt 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 21 november.
De 2e collecte is de Collecte voor de Protestantse kerk Pastoraat
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 21 november.

Toelichting 2e collecte
Omzien naar elkaar, een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor
mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in
Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van
gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen
jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten
voeten uit.
We hebben een nieuwe bijbelvertaling: NBV21 (Namens en met vriendelijke groet Anje Broekman)
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.
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)
Gespreksochtenden op dinsdagmorgen: ‘Geïnspireerd leven’.
De volgende bijeenkomst van de gespreksgroep op dinsdagmorgen is op 23 november, van 10.30 tot
ongeveer 11.45 uur. Inloop vanaf 10.15 uur. Thema: ‘Geïnspireerd leven’. Elke keer staat één van de goede
woorden centraal die Paulus ‘vruchten van de Geest’ noemt: liefde, vreugde, vrede, geduld (lankmoedigheid),
vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen (geloof), zachtmoedigheid en zelfbeheersing. A.s. dinsdag gaat het over
geloof/vertrouwen. Nieuwe deelnemers zijn welkom, dan wel even aanmelden: me.nijveld@ziggo.nl of 06 16
733 742 // 070 779 07 24. We zitten in één van de benedenzalen: graag dus de beneden-ingang nemen! (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
Bedankje
Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat wij mochten ontvangen voor ons 40-jarig huwelijk!
Ruud en Martha Michielsen
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 28 november 2021 – 1e zondag van Advent: 10.00 uur Mw. Sity Smedinga, Strijensas.
Eerste collecte: Kerk in actie Werelddiaconaat, 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.

