Zondag 24 april 2022 – 1e zondag na Pasen/Quasimodo Geniti (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 Vacantieweken Diaconale locaties
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk
onder vermelding van: collecte 24 april
De 2e collecte is voor Kerk en Pastoraat bestemd voor het jeugdwerk in de Wijkgemeente Bergkerk
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 24 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
In verschillende wijken in Den Haag wonen volwassenen en kinderen die zelden de stad uitkomen en soms
zelfs zelden buiten hun eigen wijk kijken. Tijdens de vakantiekampen en vakantieactiviteiten vanuit locaties van
Stek, strijken zij neer op mooie plaatsen in het land, begeleid door vrijwilligers en beroepskrachten, en doen zij
met elkaar al die dingen die een vakantie zo leuk maken: samen lekker eten, spelen, bezienswaardigheden
bezoeken, elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek raken, en dan mag het ook ergens over gaan. Maar
vooral gaat het om genieten van de rust, van het even niet meer hoeven, van het even kunnen loslaten van
hun stadsleven dat niet altijd over rozen gaat.
Het zijn dankbare weken, maar ze zijn ook kostbaar en kunnen niet gehouden worden zonder de
ondersteuning van de Protestantse Diaconie Den Haag. U kunt ook helpen. Uw gift is heel welkom.
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.

Koffieconcert in de Bergkerk
Vandaag 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!
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
Vakantie ds. Martine Nijveld
Van maandag 25 april tot en met maandag 2 mei heb ik vakantie. Indien nodig kunt u contact opnemen met
Aaltje Visser (voorzitter kerkenraad/ouderling pastoraat). Zij kan u in verbinding brengen met de predikant, die
mij vervangt bij uitvaarten en crisispastoraat in deze week. Ook in geval van ziekte en ziekenhuisopname kunt
u contact opnemen met Aaltje Visser. Haar contactgegevens zijn: 06 288 06 906 // elsevis@hotmail.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
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. Graag dus de benedeningang nemen (en als dat voor u lastig is, bel dan even met 06 16
733 742). De deur is vanaf kwart over tien open! Martine Nijveld
Dienst volgende week ( via livestream en Kerkomroep)
Zondag 1 mei 2022 2e zondag na Pasen / Misericordias Domini– 10.00 uur voorganger: Ds. Adrie Sterrenburg
1e collecte: diaconale collecte bestemd voor Kies! Voedselbankwinkel
2e collecte: voor de Kerk en Pastoraat bestemd voor de Wijkgemeente
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

