Zondag 15 mei 2022 – 4e zondag na Pasen/ Cantate/Groene dienst (via livestream en Kerkomroep)
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, worden vermeld in de liturgie van deze zondag.
WELKOM
Van harte welkom bij deze viering. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie/thee
te drinken en elkaar te ontmoeten.
Blijvend bent u ook welkom bij de uitzending van onze diensten via livestream en kerkomroep.
Met een hartelijke groet! De kerkenraad van de Bergkerk‘
Genieten van genoeg’ – groene kerkdienst op zondag 15 mei
Ook de Bergkerk is ‘groene kerk’: aangesloten bij het landelijk netwerk van groene kerken en gebedshuizen.
Als groene kerk wil je regelmatig aandacht vragen voor een groene en duurzame levensstijl. Dat doen we dit
keer onder het motto: ‘Genieten van genoeg’. Dat klinkt misschien een beetje raar: ‘genoeg’ associeer je met
soberheid, en ‘genieten’ juist met extra. Toch lijkt het net alsof deze woorden door de tegenstelling elkaar
versterken.
Een aantal cantorijzangers versterkt ons bij het zingen van de ‘groene’ liederen!
Collectes:
De 1e collecte is de Diaconale collecte bestemd voor Kariboe Bibi
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 15 mei
De 2e collecte is voor Kerk en Pastoraat bestemd 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 15 mei
De 3e collecte is bestemd voor bijdrage eredienst
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: 3e collecte
Toelichting 1e collecte
Kariboe Bibi is hét centrum in Den Haag waar Afrikaanse vrouwen elkaar steunen, stimuleren en inspireren en
waar zij andere vrouwen laten proeven van de rijkdom van de Afrikaanse cultuur. Kariboe Bibi is er voor
Afrikaanse vrouwen en hun kinderen (van baby tot tiener) voor ontmoeting en hulpverlening. Verder staat
Kariboe Bibi open voor kleine Afrikaanse zelforganisaties die op zoek zijn naar een ruimte en ondersteuning.
Het centrum wordt gedragen door de vrouwen zelf. Zij organiseren activiteiten en zijn gastvrouw. Kariboe Bibi
is gevestigd in buurt-en-kerkhuis Shalom (Den Haag Zuidwest).
De Diaconie wil deze vrouwen graag blijven ondersteunen en daar kan zij uw bijdrage goed bij gebruiken.
Kindernevendienst
Elke eerste zondag van de maand is er kindernevendienst. Op de andere zondagen staat er een
‘kindernevendienstdoos’ op een tafel achterin de kerk. Met kleurplaten, bijbelverhalen, bijbel-in-stripvorm
en puzzels.

Extra aandacht voor voedselbank
Zondag 15 mei is er een groene kerkdienst met als thema “Genieten van genoeg”. Om mensen die niet
genoeg hebben toch ook van onze kerkdienst te laten genieten, vragen we u allemaal om iets voor de
voedselbank mee te nemen en bij binnenkomst in één van de kratten neer te leggen. Het mag iets meer zijn
dan andere keren, het mag natuurlijk ook iets bijzonderder zijn, of iets feestelijker. Veel mensen kunnen al heel
erg genieten van een reep chocolade. Of een lekkere kop koffie. Maar natuurlijk blijven ook de gewone dingen
nodig, een pak rijst of pasta, een blik groente. Liever geen spullen in glas, het breukrisico is te groot.
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
Zondag 8 mei werd ik verrast door Ria Smits met een prachtig bloemstukje van de Bergkerkgemeente
ter ere van mijn 92e verjaardag. Hartelijk dank daarvoor! Wil Verheij
Donderdagochtend koffie-uurtje
In verband met Hemelvaartsdag is er op donderdag 26 mei geen koffiedrinken in de Bergkerk.
Vervoer naar de Bergkerk op zondagmorgen
De Bergkerkgemeente beschikt over een busje, om gemeenteleden die niet meer in staat zijn zelfstandig
naar de kerk te komen, thuis op te halen en uiteraard weer terug te brengen.
U kunt contact opnemen met Klaar of Ineke Rog. Zij zullen dan samen met u bekijken wat mogelijk is.
Klaar Rog T. 0619074109 Ineke Rog T. 0644246045 e-mail: kirog638@gmail.com
Seniorenvakantieweek 2022 Er is nog plaats!
Inmiddels zijn er al veel inschrijvingen binnen gekomen voor onze vakantieweek in Putten!
Net als vorig jaar gaan we naar het Hof van Putten. Dit vanwege de mooie locatie en omdat we het daar
ontzettend naar ons zin hebben gehad. We hebben diverse nieuwe en leuke uitstapjes uitgezocht maar IJS
van Co zal zeker een traditie worden!
Het hotel is prachtig gelegen in een mooi park en vlakbij het centrum van het pittoreske dorp Putten op de
Veluwe. Deze reis is voor mensen die niet meer (alleen) op vakantie kunnen of willen maar wel zelfredzaam
zijn. Datum: 30 juli t/m 6 augustus 2022.
Wilt u ook mee? Reageer dan snel want er zijn nog enkele plaatsten beschikbaar.
Voor eventuele vragen: Gerard de Goeij - tel. 06-51853880
‘Genieten van genoeg’ op dinsdag 17 mei (een groene en oecumenische gespreksavond)
A.s dinsdag, 17 mei, is er een gespreksavond over het thema ‘Genieten van genoeg’, dat we ook in de
kerkdienst centraal stellen. We laten ons inspireren door het boekje ‘Genieten van genoeg’ van Martine Vonk,
dat inzoomt op een andere levensstijl. Hoe ziet die levensstijl eruit, waarom zou je eraan beginnen en hoe
helpen we elkaar om het vol te houden?
Deze oecumenische avond is op dinsdag 17 mei in het ‘Praethuys’ bij de H. Familiekerk.
We beginnen om 19.30 uur. De leiding ligt bij ds. Martine Nijveld en pastor Duncan Wielzen.

Het ‘Praethuys’ vindt u aan de Tweede Verlengde Braamstraat – tegenover huisnummer 8.
Het is fijn als u zich vooraf opgeeft: me.nijveld@ziggo.nl of 06 16 733 742.
Op de 17e mei concentreren we ons op de hoofdstukken 1 (‘Meer dan genoeg’) en 6 (‘Een groen hart en vieze
vingers’). Het boekje kunt u bij mij aanschaffen voor de aankoopprijs
(€ 12,25) of d.m.v. een vrijwillige bijdrage. Ook is het mogelijk een gratis exemplaar te ontvangen. Maar laat
het ook weten als u graag komt zónder dat u de tijd hebt om u voor te bereiden. Met andere woorden: iedereen
is welkom!
Met een oecumenische groet, ook namens pastor Wielzen, ds. Martine Nijveld
“Genieten van genoeg”
Zondag aanstaande is er een groene dienst in de Bergkerk, het zal u vast niet ontgaan zijn. Ook het thema van
deze dienst, Genieten van genoeg, hebben we al enkele keren rondgebazuind. In de Micha-beweging (naar de
profeet) denkt men al een aantal jaar na over wat “genoeg” zou kunnen inhouden. Op de site van de Micha-

beweging staan een elftal actiepuntjes met soms erbij wat dat aan positiefs voor de aarde oplevert. Die willen
we alvast, als een soort voorbereiding op de dienst, met u delen. Niet om van u te vragen ze alle elf in de
komende week uit te voeren, maar om u wat handvatten aan te reiken in het denken over “genoeg”.
1. Eet één week geen vlees.
Besparing ca 9.100 L water, 14 kilo veevoer, 23 kilo CO2 minder (=115 km autorijden)
2. Gooi een week geen eten weg.
Besparing: ca 650 L water en ca 9 kilo minder CO2.
3. Eet deze week alleen seizoenproducten.
4. Koop een week je boodschappen zonder verpakking of in een herbruikbare verpakking.
5. Pak deze week de fiets in plaats van de auto.
Besparing: ca 40 kilo CO2.
6. Eet een week geen kaas op brood.
Besparing: ruim 3 L melk en ca 3 kg CO2 minder.
7. Pak deze week elke dag een stuk zwerfafval op.
8. Douche deze week maximaal 5 minuten per keer.
Besparing: ruim 300 L warm water en bijna 2 m3 gas.
9. Doe de was deze week op hooguit 30° C (i.p.v. 60° C).
10. Koop deze week zo weinig mogelijk artikelen waar palmolie in zit.
11. Zet voor een week je verwarming een graad lager.
Besparing: 7% op je gasverbruik van die week.
Zie ook www.michanederland.nl/actiepuntjes Namens de werkgroep Groene Kerk, Cees Kaas
Kosterschap en verhuur
Sinds de ziekte en het overlijden van onze koster Leonore Brons, hebben de kerkrentmeesters van de
Bergkerk versneld moeten nadenken over de vraag: “Hoe nu verder?”. Uiteindelijk hebben we de beslissing
genomen om niet verder te gaan met het incidenteel te huur aanbieden van ruimten in de Bergkerk, met
slechts twee uitzonderingen, te weten DAK-kinderopvang en het Christelijk Residentie Mannenkoor.
Er liggen meerdere redenen ten grondslag aan dit besluit, maar de belangrijkste reden is wel, dat de
opbrengsten uit losse verhuur niet of nauwelijks opwegen tegen de kosten die we moeten maken voor een
koster/beheerder, voor verwarming en voor schoonmaak. Het één en ander is door onze penningmeester
Bouke Posthuma al op het gemeenteberaad maart j.l. toegelicht. Willen we als Bergkerk financieel zelfstandig
verder kunnen, dan moeten we helaas deze drastische maatregelen nemen.
Op dit moment is Nelleke van Kooij waarnemend koster, naast haar andere werkzaamheden. Ze voert haar
werk uit met ondersteuning van Joop van Groningen en enkele vrijwilligers uit onze gemeente. Voor de
komende periode (vanaf juni, vooral juli en augustus) zoeken we uitbreiding van het vrijwilligersteam die met
name op de zondagen als inval koster kan optreden. Dat kunnen ook deeltaken zijn. Het is natuurlijk ook
mogelijk om met z’n tweeën op zondag de kostertaken te doen. Helpt u mee?
De kerkrentmeesters nemen ondertussen stappen, om, in overleg met de kerkenraad, op termijn een nieuwe
koster te aanstellen. Daarover binnenkort meer.
Namens de kerkrentmeesters van de Protestantse Wijkgemeente Bergkerk.
Benefietconcert door VocAnimo
Het houdt ons dagelijks bezig, de afschuwelijke oorlog in Oekraïne. Met talloze verwoeste steden, duizenden
doden, miljoenen vluchtelingen. Onbegrip maakt zich van ons meester, zo ook het besef dat je er weinig aan
kunt doen om dit onheil te stoppen. Het is evenwel een troostrijke gedachte dat veel slachtoffers mogen
rekenen op allerhande hulp biedende maatregelen en ondersteuning .
Eén ervan is het organiseren van een benefietconcert. Op zondag 29 mei neemt VocAnimo je mee op een
muzikale reis van wanhoop naar hoop, van duister naar licht….. Je bent van 12.00 – 14.00 uur van harte
welkom in de H.Familiekerk (Kamperfoeliestraat 29 Den Haag). De toegang is gratis, maar in de pauze zal
worden gecollecteerd. Mogen wij, maar vooral: mogen de slachtoffers van de oorlog op je rekenen…?
Hartelijke groet en graag tot ziens, Loek Ruijters, cantor/dirigent H.Familiekerk
Zondag 22 mei – kerkdienst in Engelse sfeer
Op zondag 22 mei vieren we opnieuw een kerkdienst in Engelse sfeer. We horen muziek en zingen liederen
(uit ons Liedboek en uit andere bundels) uit dat land van overzee, waar zoveel moois is gecreëerd. De cantorij

werkt mee. De vorige vieringen in Engelse sfeer waren in de adventstijd en in de zomer. We maken er graag
een traditie van.
Dienst volgende week ( via livestream en Kerkomroep)
Zondag 22 mei 2022 5e zondag na Pasen / Rogate– met medewerking van de cantorij.
10.00 uur voorganger: Ds.Martine Nijveld
1e collecte: diaconale collecte bestemd voor de Wijkdiaconie
2e collecte: voor de Kerk en Pastoraat bestemd voor de Protestantse Kerk Missionair
3e collecte: bestemd voor bijdrage eredienst
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

