
 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zondag 2 oktober 2022 – 17e 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 2 oktober 
         
De 2e collecte is voor Kerk en pastoraat bestemd voor Protestantse kerk Kerk & Israël 
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse           
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 2 oktober 
 
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 
Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden 
Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige 
roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met 
Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling 
wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en 
antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust. Meer lezen kerkinactie.nl/collecterooster 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Ziekte, opnames e.d. kunt u doorgeven aan: 

-   aan pastoraal ouderling Aaltje Visser, elsevis@hotmail.com of 070 323 32 20  
 
Dank en groet! 
Lieve gemeente, wat hebt u Theus en mij een grandioos mooi afscheid gegeven op zaterdag 24 en zondag 25 
september. De zaterdag met lied, goede woorden en gezelligheid, met de heerlijke bowl en alle lekkere (door 
gemeenteleden gemaakte) hapjes, met zoveel gesprekken en gesprekjes, met alle lieve attenties en het mooie 
afscheidscadeau van u als gemeente! 
En zondag met alle gemeenteleden en gasten, in de kerk én thuis via de livestream, met alle muziek en 
zingen, het schilderij met hartjes van de kinderen en alle hartelijke woorden en goede wensen.  
Fijn dat zoveel mensen nog even langs Theus en mij liepen om ons te groeten. Dit (en nog veel meer) gaat als 
goede herinnering met ons mee naar Oosterbeek. En ook rónd de dienst leefden mensen mee met appjes, 
mails, kaarten, tekeningen, berichtjes op de voicemail. Hartelijk dank, ook namens Theus, we voelen ons 
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gezegend! De volgende stap op onze weg is de verhuizing begin oktober. Ons nieuwe adres wordt: Prins 
Hendrikstraat 11, 6862 GX in Oosterbeek. Met een hartelijke groet, het ga u goed! Martine Nijveld 
 
Ter informatie: Het is, met dank aan onze gemeenteleden een bedrag geworden van € 1350,- en zal bestemd 
worden voor het verduurzamen van de woning. 
 
Narcisbolletjes 
Vandaag staan er aan beide zijden van de uitgang 2 tafeltjes met daarop mandjes met narcisbolletjes. 
Deze bollen zijn biologisch geteeld. U mag per persoon 5 bolletjes meenemen. Plant de bolletjes in uw 
geveltuintje, bij een boomspiegel of in een bloempot bij uw voordeur. Volgend voorjaar zal uw straat er een 
stuk gezelliger uitzien. 
Namens het Groene kerk team Bergkerk, Margriet den Heijer en Cees Kaas 
 
Kindernevendienst  
Elke eerste zondag van de maand is er kindernevendienst. Op de andere zondagen staat er een 
‘kindernevendienstdoos’ op een tafel achter in de kerk. Met kleurplaten, bijbelverhalen, bijbel-in-stripvorm  
en puzzels.  
 
Vervoer naar de Bergkerk op zondagmorgen  
De Bergkerkgemeente beschikt over een busje, om gemeenteleden die niet meer in staat zijn zelfstandig naar 
de kerk te komen, thuis op te halen en uiteraard weer terug te brengen. U kunt contact opnemen met Klaar of 
Ineke Rog. Zij zullen dan samen met u bekijken wat mogelijk is. Klaar Rog T. 0619074109 Ineke Rog T. 
0644246045 e-mail: kirog638@gmail.com 
 
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 vandaag 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) 

OPROEP    OPROEP   OPROEP 
Per nieuw kalender jaar zijn we op zoek naar mensen die de commissie van ontvangst willen versterken, 
omdat minimaal 4 leden om diverse redenen stoppen. Het groepje mensen wat overblijft wordt zo te klein. 
De huidige situatie is dat je 1x in de 6 weken aan de beurt bent. Met veel minder mensen wordt dat 1 x in de 5 
weken of zelfs 1x in de 4 weken. Op die manier gaan meer mensen afhaken. Daarom zoeken we met klem 
nieuwe mensen. 
Graag aanmelden tot 8 oktober bij de fam. Lokhorst, telnr: 360 16 27, na 8 oktober bij de fam. Verduin, telnr: 
06 43178885 Marianne Verduin 

 
Repair café in Bethel 
Klaas Bruins, de diaconaal opbouwwerker in onze wijk, wil een repair café opstarten in Bethel. In een repair 
café kunnen mensen langskomen om iets gratis te laten repareren. Dat is goed voor de geplaagde 
portemonnee van mensen die niet zo ruim in hun financiële jasje zitten. Maar het is ook goed voor de 
duurzaamheid en daarmee tegen de klimaatverandering. Vanwege dat tweede aspect denkt de werkgroep 
Groene Kerk actief met Klaas mee. 
Klaas heeft voor het opstarten de hulp ingeroepen van een “zwervend repair café” hier in Den Haag. Zij zitten 
nu eens in de éne wijk en dan weer in een andere. Zij willen ons helpen maar kunnen dat pas doen in januari 
2023. Het plan is om op zaterdag 21 januari van 11:00 tot 13:00 uur het eerste repair café te houden en om dat 
vervolgens elk half jaar, waarschijnlijk in mei en in november weer te doen, in Bethel.  
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De eerste keer komen er “reparateurs” van dat zwervende repair café en kunnen vrijwilligers ingewerkt 
worden. Volgende keren moeten we op eigen benen staan.  
Daarom zoeken we handige vrijwilligers die bv een nieuwe stekker of snoer aan een apparaat kunnen zetten. 
En mensen die kleding reparaties kunnen uitvoeren (denk aan knoop opzetten, rits inzetten, inkorten van 
broek). En ook mensen die computerproblemen kunnen oplossen zijn zeer welkom.  
Aanmelden kan bij Klaas Bruins (zie de wijkinfo achter op de Bergkerkkrant) of bij de Bergkerkleden van de 
werkgroep Groene Kerk. Margriet den Heijer en Cees Kaas 
 
Dienst volgende week  ( via livestream en Kerkomroep) 
Zondag 9 oktober 2022 18 e zondag na Pinksteren 10.00 uur voorganger: Ds. Fokke Fennema. 
1e collecte: Voor de wijkdiaconie. 
2e collecte: 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: 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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