
 

 

                                                                                                                                                                                
Zondag 17 april 2022 – Pasen (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. 
Een paar zaken zijn nog een beetje anders dan anders.
U kunt uw jas weer in de garderobe hangen (maar natuurlijk kunt u, als u dat prettiger vindt, deze ook bij u 
houden en/of over uw stoel hangen). De inzameling van de gaven heeft zijn plek in de viering terug. Natuurlijk 
kunt u blijvend ook uw giften overmaken op de rekeningnummers die vermeld staan op liturgie en wijkgroet. De
ambtsdrager van dienst en de voorganger geven elkaar weer een handdruk bij het begin en eind van de 
dienst. Het handengeven bij de uitgang (voorganger/gemeenteleden) doen we nog (even) niet.
Blijvend bent u welkom bij de uitzending van onze diensten via livestream en kerkomroep. Met een hartelijke 
groet! De kerkenraad van de Bergkerk

Collectes:
De 1e collecte is de Diaconale collecte bestemd voor 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 17 april    
             
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 17 april

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
Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk.
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, 
verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk 
perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for 
Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken.
De jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.
Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd

Kindernevendienst ook met Pasen!
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. Daarnaast zal er óók op de Paasmorgen kindernevendienst zijn!



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 

Een teken van verbondenheid en meeleven
Onze wijkgemeente van de Bergkerk hecht grote waarde aan het omzien naar elkaar. Zo is ook onze 
bloemengroet aan één van de gemeenteleden een teken van verbondenheid en meeleven.
Om daar nog meer de nadruk op te leggen dat dit teken van de hele gemeente komt, ligt er voortaan een kaart
bij de bloemen, die naar het gemeentelid gaan. U kunt voor of na de dienst uw naam eventueel met een 
berichtje op de kaart schrijven. Deze kaart gaat dan mee met het bloemstukje.
Alvast vriendelijk dank, Anje Broekman

Paasgroeten bezorgd!
Dank aan iedereen die op zondag 10 april een stapeltje paasgroeten meenam om te bezorgen bij andere 
gemeenteleden! Vele handen maakten licht werk!

Hulp gevraagd om kratten voor de voedselbank te vullen.
Graag vragen wij uw hulp om kratten voor de voedselbank gevuld te krijgen. Iedere zondag  kunt u uw gaven 
inleveren bij binnenkomst. Het gaat dan om houdbare voedingsmiddelen zoals spaghetti, beschuit, koek, 
koffie, thee, koekjes, suiker, pannenkoekmeel, stroop, jam, pindakaas enz. Kees Kaas en Paul Broekman 
zorgen dat de spullen op de goede plek terecht komen. Heel fijn dat we dat met elkaar kunnen doe.
Alvast bedankt, Met een groet van Anje Broekman en Gerdie van de Kolk

Bethel 2e Paasdag
Op maandag 18 april, 2e Paasdag, is Bethel open van 15.00 – 17.00 uur.  Loop binnen voor een kopje koffie of 
thee met een paasverrassing erbij.  Ook kunnen er bordspelletjes gespeeld worden met 1 of meerdere gasten.
Tot ziens in Bethel op 2e Paasdag. Met een vriendelijke groet, Margriet den Heijer

Koffieconcert in de Bergkerk
Op zondag 24 april a.s. zal Warner na afloop van de dienst en na het koffiedrinken het Kloporgel weer in de 
schijnwerpers zetten met een koffieconcert.
Hij heeft weer een interessant programma samengesteld. U kunt luisteren naar J.S. Bach, A. Hollins, 
D. Shostakovich, L. Boëllmann.
En deze keer een improvisatie van de Oekraïense componist D. Bortniansky.
Dit koffieconcert wordt u aangeboden door de kerkenraad. U bent van harte welkom!

Maandelijkse maaltijd in de Bergkerk
De maandelijkse maaltijd die op 2e Paasdag 18 april was gepland wordt naar 25 april verzet.
U bent van harte welkom om 17 uur en wordt ontvangen met een drankje en een knabbeltje dan het heerlijke 
3 gangen diner om 17.30 uur. U kunt zich opgeven tot de donderdag vooraf aan de maaltijd tel. 070 3688731
of mobiel 0624217115. Vriendelijke groet, Gerdie van der Kolk

Dinsdagochtendgespreksgroep op 3 mei
Op dinsdag 3 mei bent u weer welkom op de dinsdagmorgengespreksgroep. We zitten in een benedenzaal en 
beginnen om half elf. De deur is vanaf kwart over tien open! Martine Nijveld

Dienst volgende week  ( via livestream en Kerkomroep)
Zondag 24 april 2022  1e zondag na Pasen – 10.00 uur  voorganger: Ds. Jan Eerbeek
1e collecte: diaconale collecte bestemd voor Vakantieweken diaconale locaties
2e collecte: voor de Kerk en Pastoraat bestemd voor het Jeugdwerk eigen gemeente.
3e collecte: bestemd voor bijdrage eredienst
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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 
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