
 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zondag 07 augustus 2022 – 9e 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 Baby Bullen Bank 
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk  
onder vermelding van: collecte 07 augustus 
              
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 07 augustus 
 
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 
De Baby Bullen Bank is er voor jonge moeders in Den Haag die babyspullen nodig hebben, maar die niet zelf 
aan kunnen schaffen: babykleertjes, een slaapzakje, een draagzak, een badje, een babybox, een kinderwagen 
of buggy, luiers, kraampakketten. Hulpverlenende instanties kunnen voor hun cliënten een beroep doen op de 
Baby Bullen Bank. Het project wordt gerund door Stekvrijwilligers die het soms knap druk hebben. In zes jaar 
tijd hebben al meer dan 1000 (aanstaande) moeders de weg naar de Baby Bullen Bank gevonden. 
De Baby Bullen Bank is altijd op zoek naar goede (tweedehands) spullen die een nieuwe bestemming 
verdienen. Heeft u iets over dat u wilt doneren? Neem dan contact op met Stek. Maar ook uw financiële 
bijdrage is meer dan welkom. U bent van harte uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking. Meer 
informatie over datum en tijd volgt nog op de website. 
 
Na de vakantie  
De afgelopen drie weken heb ik vakantie gevierd. Heerlijk veel gefietst in een mooi deel van Nederland. En 
dan nu weer aan het werk. Vertrouwd en anders, omdat de komende tijd in het teken zal staan van afronden 
en afscheid nemen. Op zondag 25 september zal de afscheidsdienst zijn in de Bergkerk. En op zondag 9 
oktober zal ik verbonden worden aan de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. Tussen die twee data 
in zullen wij verhuizen naar Oosterbeek. Dat duurt nog even, maar ik denk ook dat de tijd voorbij zal vliegen. Ik 
hoop nog velen van u persoonlijk te spreken/ontmoeten. Ook nu weer dank voor de lieve berichten die ik na de 
vakantie in mijn mailbox vond. Het lezen van al die berichtjes doet mij goed! Met een hartelijke groet, Martine 
Nijveld. 
 
 
 



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  
 
Bedankje 
Beste allen, Heel blij ben ik met de mooie roosjes die ik onlangs mocht ontvangen met zoveel groetjes op de 
mooie kaart die erbij was. Het gaat met mij weer de goede kant op en daar ben ik dankbaar voor. Vriendelijke 
groet. Gerdie van der Kolk 
 
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 
 
Opbrengst diaconale collectes 1e helft 2022 
De diaconale collectes in de Bergkerk hebben in de 1e helft van 2022 de volgende bedragen opgebracht. 

datum doel bedrag 
2-jan-22 maatjesproject 2GO  €                21,00  
9-jan-22 wijkdiaconie  €                51,00  

16-jan-22 aandachtscentrum  €                16,00  
23-jan-22 Paardenberg  €                51,00  
30-jan-22 wijkdiaconie  €              111,71  
6-feb-22 Kerk in actie werelddiaconaat  €              107,16  

13-feb-22 Kerk in actie noodhulp  €              152,96  
20-feb-22 wijkdiaconie  €                64,16  
27-feb-22 Buurt- en kerkhuis Bethel  €                71,71  
6-mrt-22 wijkdiaconie  €                53,16  

13-mrt-22 SIV vakantieweken  €                75,92  
13-mrt-22 Extra inzameling Oekraïne €             1867,79 
20-mrt-22 Kerk in actie werelddiaconaat  €                97,87  
27-mrt-22 Buurt & Lukaskerk  €                98,07  
3-apr-22 Kerk in actie werelddiaconaat  €                69,81  

10-apr-22 Jong Protestant  €                91,92  
14-apr-22 Kerk in actie jongeren Libanon  €              189,11  
17-apr-22 Kerk in actie jongeren Libanon  €              138,96  
24-apr-22 Vakantieweken diaconale 

locaties 
 €              155,36  

1-mei-22 Kies! Voedelbankwinkel  €              178,98  
8-mei-22 Kerk in actie noodhulp  €              115,38  

15-mei-22 Kariboe Bibi  €                91,23  
22-mei-22 wijkdiaconie  €              123,42  
29-mei-22 Zomerstek /winterstek  €                75,02  

5-jun-22 wijkdiaconie jeugdkamp  €              201,32  
12-jun-22 Straatpastoraat  €                73,43  
19-jun-22 Individuele hulpverlening  €              101,43  
26-jun-22 Vakantiebonnen Stek  €              137,59  

 TOTAAL €             4582,47 

 
Willem-Jan Huijssoon (penningmeester wijkdiaconie) 
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Samen aan tafel 
Op zondag 14 augustus vieren we het avondmaal. Ook thuis kunt u meevieren: als u een stukje brood en een 
bekertje wijn of druivensap klaarzet, vieren we het avondmaal in verbondenheid. Centraal staat de lezing van 
psalm 84, over mus en zwaluw die een plek vinden bij de Eeuwige. Vrije zielen, huismussen, vreemde vogels, 
zoekende fladderaars: voor ieder van ons een plaats aan de tafel (lied 388). Martine Nijveld 

                                                                                                                                                         
Zondag 14 augustus 
De dienst op 14 augustus wordt een dienst, die wat anders verloopt, dan u gewend bent. 
We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal, na de dienst is er gelegenheid koffie/thee te drinken, maar 
daarna hoeft u nog niet naar huis. We gaan met elkaar iets leuks doen en daarna staat er een lekkere lunch 
voor u klaar. Het zou fijn zijn als u zich daar van tevoren voor opgeeft. 
Dat kan als volgt: anjebroekman@gmail.com  of 070 361 62 74 // 06 402 12 362 (tussen 17.00 en 19.00 uur) 
We hopen op een grote opkomst.  Met een vriendelijke groet, Anje Broekman 
 
Feest van de doop op zondag 21 augustus 
Een feestelijke dienst vieren we ook op zondag 21 augustus. Dan wordt Mauk gedoopt, zoontje van Remi van 
Zwet en Marieke Smits, broertje van Linde. Op de voorkant van zijn geboortekaartje zien we Mauk in een 
bootje, de blik vooruit, met op de achtergrond een regenboog en een zon die achter de wolken tevoorschijn 
komt en volop warmte verspreidt. We gaan samen met Mauk op weg naar dat land onder de regenboog! 
 
Gezellig uitje. 
Het jaarlijks uitje van Bergkerk en Buurt-en-kerkhuis Bethel is dit keer op zaterdag 27 augustus. We hopen dat 
corona geen roet in het eten zal gooien. We gaan varen op de Vecht en aan boord kunt u genieten van een 
heerlijke koffietafel. De bus staat om 9.000 uur op de Ln. v. Meerdervoort hoek Th. Schwenckestraat, om 9.30 
uur vertrekken wij naar Maarssen, waar we om 11.00 uur op de boot zullen stappen. 
Onderweg komen we veel bezienswaardigheden tegen. Om 14.30 uur gaan we via een leuke toertocht terug 
naar Den Haag, waar we dan om ongeveer 16.30 uur aankomen. De minimum eigen bijdrage is 20 euro. 
Opgeven kan tot maandag 22 augustus bij Margriet den Heijer, tel. 070- 3606707 of per mail: 
margriet@betheldenhaag.nl  Denk er wel aan vol is vol. 
Uw aanmelding is definitief als u contant betaald heeft bij Margriet. 
Belangrijk: Heeft u zich opgegeven, maar u kunt door omstandigheden niet mee, geef dit dan direct door aan 
Margriet, want dan kan iemand anders mee. Meer informatie bij Margriet. 
Met een vriendelijke groet, Klaas Bruins en Margriet de Heijer. 
 
Dienst volgende week  ( via livestream en Kerkomroep) 
Zondag 14 augustus 2022 10e zondag na Pinksteren/ Heilig Avondmaal 10.00 uur voorganger: Ds. Martine 
Nijveld 
1e collecte: diaconale collecte bestemd voor de Wijkdiaconie 
2e collecte: voor 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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