
 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zondag 11 september 2022 – 14e zondag na Pinksteren  (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 de Wijkdiaconie 
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk  
onder vermelding van: collecte 11 september 
         
De 2e collecte is voor Kerk en Pastoraat bestemd voor collecte Protestantse kerk Jong Protestant 
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse           
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 11 september 
 
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 
De kerk: een thuis voor jongeren 
Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat ze serieus worden 
genomen en dat ze een volwaardige stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig 
mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan 
bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en geliefd voelen. 
Meer lezen kerkinactie.nl/collecterooster 
 
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 
Op 6 september werd bij ons, namens de Bergkerk, een prachtig boeket bezorgd ter gelegenheid van ons 55-
jarig huwelijk. Hartelijk dank hiervoor! Henk en Ria Onderstal. 
 
Op 7 september waren wij 50 jaar getrouwd. Op deze feestelijke dag werd bij ons namens de Bergkerk door 
Ada Hoek een prachtig boeket bezorgd. Hartelijk dank voor dit attente gebaar. Anneloes en Bart Kappert 
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Matineeconcert zondag 11 september 
Vanmiddag geeft Warner een Matineeconcert waarbij zowel het Kloporgel, een orgel, gebouwd in 2004 door de 
fa. Klop uit Garderen, dat uitsluitend bestaat uit houten pijpen als de prachtige Bechstein vleugel worden 
bespeeld. Vanwege de prachtige akoestiek is de Bergkerk uitstekend geschikt om naar een mooi concert te 
komen luisteren. 
Zoals gebruikelijk kunt u luisteren naar een zeer veelzijdig programma. Tijdens dit concert neem ik u en/of jullie 
mee op reis door verschillende landen om te luisteren naar heerlijke muziek van diverse componisten en 
uiteenlopende stijlen. 
Kortom, zoals altijd een zeer gevarieerd programma met voor elk wat wils. Is uw nieuwsgierigheid al gewekt? 
Aanvang 15.00 uur. Entree € 10.00 
Na afloop hapje en drankje om nog even na te praten over het concert. Neemt u gerust meer liefhebbers mee. 
Warner Fokkens 
 

Oecumenische dienst op Vredeszondag  

Op zondag 18 september vieren we een oecumenische dienst in de Bergkerk, waaraan zangers uit parochie 
en gemeente meewerken in een oecumenisch gelegenheidskoor onder leiding van Christi van der Hauw-
Scheele. Pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld zijn de voorgangers. Thema van de vredesweek is dit 
jaar: ‘Generatie Vrede’. De vredeszondag wil mensen samen brengen: om het gevoel van onmacht in deze 
onzekere tijden om te zetten in hoop. Op de website www.vredesweek.nl kunt u meer lezen over dit thema. 
Martine Nijveld 
 
Uitnodiging t.a.v. afscheid ds. Martine Nijveld 
Zoals u waarschijnlijk al hebt gehoord, zal ds. Martine Nijveld op 9 oktober worden verbonden aan de 
protestantse wijkgemeente Oosterbeek-Wolfheze. 
Wij nodigen u uit om de afscheidsdienst, die zal gehouden worden op zondag 25 september om 10.00 uur in 
de Bergkerk bij te wonen. Voorafgaand zullen wij op zaterdagmiddag 24 september van 15.00 tot 17.00 uur 
onder genot van een hapje en een drankje in de Bergkerk op informele wijze afscheid nemen van ds. Martine 
en haar man Theus v.d. Broek. Ook daar bent u van harte welkom. De kerkenraad van de Bergkerk 
 
Extra Kindernevendienst op zondag 25 september  
Tijdens de afscheidsdienst van ds. Martine Nijveld op zondag 25 september zal er ook Kindernevendienst zijn! 
 
Mededeling rondom de Maaltijdavond in de Bergkerk 
U bent van ons gewend dat er op de derde maandag van de maand een maaltijdavond is in de Bergkerk.  
In de maand september slaan we dat voor één keertje over. Op 24 september is er 's middags de gelegenheid 
om ds. Martine Nijveld gedag te zeggen, daar gaat u binnenkort meer over horen. In oktober zullen we weer 
lekker voor u gaan koken en pakken we de maaltijdavonden weer op. 
Met vriendelijke groet ook namens Gerdie van der Kolk, Anje Broekman.  

 
Gemeenteberaad op 2 oktober a.s.  
In de kerkenraadsvergadering van 29 augustus is onder meer gesproken over de toekomst van onze 
Bergkerkgemeente. Wij zijn, samen met de eigen kerkrentmeesters, in gesprek met het college van 
kerkrentmeesters Den Haag. Zij vragen aan ons hoe wij de toekomst van de Bergkerk zien. Aan de hand van 
deze visie zal verder overleg plaatsvinden over investeringen in het kerkgebouw om dit gebouw beter 
toekomstbestendig te maken. 

De kerkenraad zal op 2 oktober na de kerkdienst een gemeenteberaad houden waarin we die visie met u 
willen delen. Wat wij erg belangrijk vinden is te horen of u zich kan vinden in onze visie, of dat u een andere 
mening bent toegedaan. Wij willen graag dat besluiten hieromtrent worden gedragen door de gemeente. Wij 
zullen de komende weken meer informatie hierover delen in deze Wijkgroet. Ineke Rog (Scriba) 
 
Collectebonnen 
De verwerking van uw stortingen voor het verkrijgen van collectebonnen kan door vakantie van onze 
penningmeester pas plaatsvinden na 18 september waardoor de levering wat langer op zich laat wachten deze 
maand. Herman Hartman namens de kerkenraad 
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Dienst volgende week  ( via livestream en Kerkomroep) 
Zondag 18 september 2022 15e zondag na Pinksteren oecumenische dienst met Titus 
Brandsmagemeenschap/ cantorij 10.00 uur voorganger: Ds. Martine Nijveld en pastor Duncan Wielzen. 
1e collecte: Voor Buurt-en-kerkhuis Shalom. 
2e collecte: Vredesweekcollecte kerk in Actie zending. 
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: tiny.cc/DenHaag-West 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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