
 

 

                                                                                                                                                                                
Zondag 22 mei 2022 – 5e zondag na Pasen/ Rogate  m.m.v. de cantorij (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‘

Zondag 22 mei – kerkdienst in Engelse sfeer
We vieren opnieuw een kerkdienst in Engelse sfeer. Daarin zingen we liederen en horen we muziek (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 
mooie Bergkerktraditie van.

Collectes:
De 1e collecte is de Diaconale collecte bestemd voor de Wijkdiaconie
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk 
onder vermelding van: collecte 22 mei
             
De 2e collecte is voor Kerk en Pastoraat bestemd voor Protestantse Kerk Missionair
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse          
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 22 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 2e collecte
Oog voor kinderen in pioniersplekken.
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de 
leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen 
bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte
voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van 
deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland. Meer lezen kerkinactie.nl/collecterooster

Ontmoeting met Jos en Guusje 
De familie Vermeulen/Brons is zondag 22 mei in de Bergkerk. Als kerkenraad hebben we hen uitgenodigd om 
erbij te zijn, omdat het fijn is hen weer te ontmoeten. En zo kunnen we hen als kerkenraad en gemeente ook 
bedanken voor alle inzet in de afgelopen tijd, voor wat ze gedaan hebben samen met én als tijdelijk vervanger 
van Leonore. We hopen dus dat er veel gemeenteleden bij zijn! Meteen na de dienst zullen er goede woorden 
gesproken worden. En natuurlijk is er bij deze gelegenheid iets extra’s bij de koffie!



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 

Gedachtenisboek.
In de gedachtenishoek, links vooraan in de kerk, ligt een boek met de namen van hen die ons zijn ontvallen. 
Door corona en ziekte is het boek een tijdlang niet bijgewerkt. Die omissie is nu rechtgezet en deze week zijn 
de ontbrekende namen ingevoegd in het boek. 
In de gedachtenishoek staan ook waxinelichtjes en een kleine paaskaars. Als u dat wilt, kunt u een kaarsje 
aansteken voor aanvang van de dienst. Anja Drost-Born

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

Keti Koti dialoog
Wij ontvingen een uitnodiging van de Haagse gemeenschap van kerken om deel te nemen aan het Keti Koti
dialog 2022.Van bewustwording naar verandering op woensdag 1 juni van 18.00 tot 20.00 uur in de Lukaskerk,
Om en Bij Den Haag. U kunt zich aanmelden via:https://oecumenedenhaag.nl/keti-koti-3
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website www.oecumenedenhaag.nl
Ineke Rog-Ammeraal, scriba

Advertentie
Onderstaande advertentie is deze week uitgegaan voor plaatsing in o.a. De Segbroeker en De Scheveninger.

De Protestantse Kerk Den Haag zoekt voor de Bergkerk, Daal en Bergselaan 50A, 2565 AE Den Haag

KOSTER  (gastheer/gastvrouw) voor 12 uur per week, zo spoedig mogelijk
Wat vragen wij:
- een flexibele inzet,
- het faciliteren van zondagse en bijzondere diensten,
- bereidheid om goed samen te werken met onze vrijwilligers,
- goede communicatieve vaardigheden en een representatieve uitstraling,
- in voorkomende gevallen koffie/thee verzorgen,
- bij voorkeur een BHV-erkenning en zo nodig bereidheid het EHBO-diploma te behalen,
- een verklaring omtrent het gedrag (VOG),
Wat bieden wij u:
- Een salaris - afhankelijk van leeftijd en ervaring - in schaal 4 van de arbeidsvoorwaardenregeling 

Protestantse Kerk (€ 1.833,02 tot € 2.438,06 bruto per maand, op basis van een werkweek van 36 uur. 
- een zelfstandige baan,
- een contract voor een jaar met mogelijk verlenging.
Informatie over deze functie is in te winnen bij de heer C. Kaas, c.kaas@telfort.nl  tel. 070 3456153. Meer over
de Bergkerk is te lezen op www.bergkerkdenhaag.org
Is uw interesse gewekt, dan kunt u zowel via de email als schriftelijk uw sollicitatie richten aan
- Via de email: naar de scriba van de kerkenraad mevrouw I. Rog-Ammeraal: 
ineke.ammeraal@gmail.com
- Schriftelijk: naar Bergkerk Den Haag, ter attentie van mevrouw I. Rog-Ammeraal, adresgegevens: Daal 
en Bergselaan 50A , 2565 AE Den Haag
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Dinsdagochtendgespreksgroep op 24 mei
Op dinsdag 24 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

Groene Dienst
Afgelopen zondag was er inde de Bergkerk een groene dienst “Genieten van Genoeg”
We hebben in deze dienst aandacht geschonken aan een groene en duurzame levensstijl.
We hebben toen ook weer de doos neer gezet voor gebruikte cartridges en oude mobieltjes.
Deze zullen worden ingeleverd bij dierenartsenpraktijk Auwerda, zij zorgen ervoor dat
ze op het juiste adres terecht komen. De opbrengst is voor een dierenwelzijnproject.

Vergeet u ook niet de voedselbank, steeds meer mensen zijn hier afhankelijk van.
Zoals Cees Kaas in de vorige wijkgroet al vermelde, denk ook aan iets lekkers, zoals
chocola. Alvast hartelijk dank. Namens de Groene Kerk commissie, Margriet den Heijer
P.S. De doos voor de cartridges is geen afvalbak.

Hemelvaartsdag
Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag is er in Bethel een gezellige pannenkoekenmaaltijd.
Dit is al jaren een traditie, maar kon vanwege corona 2 jaar niet doorgaan.
U kunt zich t.e.m. dinsdag 24 mei opgeven bij: Klaas Bruins, tel. 06-38951638 of
per mail: maaltijden@betheldenhaag.nl
De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 19.15 uur, de kosten zijn € 5,- per persoon.
Komt u met de taxibus geef dan op: Thomas Schwenckestraat 28.
Graag tot ziens in Bethel. Margriet den Heijer

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

Dienst volgende week  ( via livestream en Kerkomroep)
Donderdag 26 mei 2022 – Hemelvaartsdag – geen dienst
Zondag 29 mei 2022  6e zondag na Pasen / Exaudi  10.00 uur voorganger: Ds.Fokke Fennema
1e collecte: diaconale collecte bestemd voor Zomerstek en Winterstek
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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