
 

 

                                                                                                                                                                                
Zondag 8 mei 2022 – 4e zondag na Pasen/ Jubilate (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

Collectes:
De 1e collecte is de Diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie Noodhulp
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk 
onder vermelding van: collecte 8 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 8 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
Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. 
Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in 
dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er
een tekort aan voedsel, water en hygiëne.
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer 
en het verwerken van trauma's. Meer lezen kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria

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. 

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 

Donderdagochtend koffie-uurtje
In verband met Hemelvaartsdag is er op donderdag 26 mei geen koffiedrinken in de Bergkerk.
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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

Maandelijkse maaltijd in de Bergkerk
Maandag 16 mei kunt u weer genieten van een 3-gangen dinertje in de beneden ruimte van de kerk.
Het eten is oranje gekleurd omdat het de verjaardag is van koningin Maxima, in het dessert zit 
Argentijnse Passie.
U bent van harte welkom vanaf 17 uur, het 3-gangen dinertje begint om 17.30 uur. De kosten zijn € 5.00
U kunt zich opgeven tot de donderdag vooraf aan de maaltijd tel. 070 3688731 of mobiel 0624217115. 
Vriendelijke groet namens de menu-commissie, Gerdie van der Kolk

‘Genieten van genoeg’ – groene kerkdienst op zondag 15 mei
Op zondag 15 mei vieren we een ‘groene’ dienst. Ook de Bergkerk is ‘groene kerk’: aangesloten bij het 
landelijk netwerk van groene kerken en gebedshuizen. Als groene kerk beloof je regelmatig aandacht te 
vragen voor een groene en duurzame levensstijl. Het thema van deze dienst wordt: ‘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. Met dit thema proeven we ook alvast 
aan het thema van de groene en oecumenische gespreksavond op 17 mei (zie elders in deze wijkgroet). Een 
aantal cantorijzangers steunt ons bij het zingen van de ‘groene’ liederen! 

‘Genieten van genoeg’ op dinsdag 17 mei (een groene en oecumenische gespreksavond)
In de veertigdagentijd hebben we (in oecumenisch verband) gesproken over het boekje ‘Het Groene Normaal’ 
van Alfred Slomp. In mei houden we nogmaals een groene avond: over het boekje ‘Genieten van genoeg’ van 
Martine Vonk.  Het boekje zoomt in 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.
Ook als u de avonden over ‘Het Groene Normaal’ gemist hebt, bent u van harte welkom.
Dan graag even opgeven: me.nijveld@ziggo.nl  of 06 16 733 742. 
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. Bij opgave hoort u welke (korte) hoofdstukjes we gaan 
bespreken. 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

Zondag 22 mei – kerkdienst in Engelse sfeer
Voor de derde keer vieren we 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 mooie kerkmuziek geschreven is. De 
cantorij werkt mee aan deze viering. 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 15 mei 2022  5e zondag na Pasen / Cantate/Groene dienst – 10.00 uur voorganger: Ds.Martine Nijveld
1e collecte: diaconale collecte bestemd voor Kariboe Bibi
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 
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