
 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zondag 21 augustus 2022 – 11e 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 School van Barmhartigheid - Jongerenwerk 
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk  
onder vermelding van: collecte 21 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 21 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 
In de School van Barmhartigheid zoeken middelbare scholen en StekJong naar manieren om scholieren 
gevoelig te maken voor vragen over barmhartigheid en ‘er zijn voor de ander’. Scholieren worden in contact 
gebracht met mensen die zij in het dagelijks leven niet snel spontaan tegenkomen, zoals dak- en thuislozen, 
gevangenen of ongedocumenteerden, en ervaren hoe het is om barmhartig te zijn. De School van 
Barmhartigheid bestaat uit twee onderdelen. Eerst krijgen scholieren lessen aangeboden over achtergronden 
van barmhartigheid in de maatschappij, religie, kunst, filosofie en cultuur en welke rol dit speelt in de 
hedendaagse samenleving. Daarna is er een werkbezoek aan een maatschappelijke organisatie waar 
‘barmhartigheid in de praktijk wordt gebracht’. In het contact tussen scholieren en de doelgroepen is er ruimte 
voor ontmoeting, uitwisseling, actie, verdieping en reflectie. Voor jongeren is deze vorm van onderdompeling in 
een voor hen vreemde situatie een belangrijke en vormende ervaring. 
De Protestantse Diaconie Den Haag ondersteunt deze ontmoetingen graag. 
 
Extra kindernevendienst zondag 21 augustus 
Op deze doopzondag is er ook KINDERNEVENDIENST. Want voor de kleine Mauk is het natuurlijk heel mooi 
als er kinderen rond de doopvont staan. Alle kinderen dus van harte welkom in deze doopdienst! En als je een 
gieter hebt? Neem die dan mee, dan kun je helpen bij het vullen van de doopvont. 

 
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  
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Vanuit de gemeente: Een kaartje naar Leen Slegers 
Leen Slegers is vanwege een ernstige infectie opgenomen in het ziekenhuis. Hij ligt in het 
Universiteitsziekenhuis in Frankfurt, waar één van zijn kinderen woont. Het is natuurlijk heel fijn als hij ook 
vanuit onze gemeente kaarten krijgt. U kunt deze sturen naar zijn zoon: 
 
Leen Slegers 
c/o Arnd Slegers 
Am Henninger Turm 37 
60599 Frankfurt am Main 
Deutschland 
 
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 
 
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.  
 
Samen aan tafel 
Wat was het gezellig afgelopen zondag: de gemeentelunch na afloop van de dienst! Dank iedereen die een 
bijdrage leverde. Voor herhaling vatbaar, lijkt mij. (Martine Nijveld)                                                                                                                                                   
 
Feest van de doop  
Een feestelijke dienst vieren we 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! 
 
Uitje zaterdag 27 augustus 
Het uitje van zaterdag 27 augustus naar Maarssen en varen op de Vecht is vol geboekt. Men kan zich hiervoor 
niet meer opgeven, wel kan men als men dat wil op de reservelijst geplaatst worden, want het gebeurt soms 
dat iemand doorgeeft toch niet mee te kunnen door omstandigheden. Wilt u op de reservelijst geplaatst 
worden, geef dit dan door aan Margriet den Heijer, die u dan zo snel mogelijk laat weten als er plaats is. Als u 
dan toch mee kunt kan u in Bethel bij Margriet betalen voordat u de bus instapt.  
Hierbij een betaalverzoek aan mensen die zich hebben opgegeven, maar nog niet hebben betaald. Wilt u zo 
snel mogelijk contant het verschuldigde bedrag aan Margriet betalen, en dan wel voor dinsdag 16 augustus 
15.00 uur, anders vervalt uw reservering en kunnen er mensen mee, die ook nu al op de reservelijst staan. 
Het klinkt misschien een beetje streng, maar ik wil graag iedereen tot dienst zijn. U kunt Margriet bereiken via 
de mail: margriet@betheldenhaag.nl of per telefoon: 070-3606707 of persoonlijk in de kerk of op 
maandagmiddag vanaf 15.00 tot 17.00 uur in de Bethelkapel, Th. Schwenckestraat 28. 
Met een vriendelijke groet, Margriet den Heijer 
 
Koffieconcert zondag 28 augustus 
Op zondag 28 augustus a.s. geeft Warner weer een koffieconcert op het Kloporgel. 
U kunt luisteren naar delen van een Italiaans concert van J.S. Bach, The Hornipe van G. Fr. Händel, The 
beginning van M. Schütz, de Italiaanse componist Zingarelli 
en als afsluiting een improvisatie. Het concert wordt u aangeboden door de kerkenraad. Aanvang 11.30 uur na 
het koffiedrinken. Warner Fokkens 
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Matineeconcert zondag 11 september 
Op zondag 11 september a.s. geeft Warner een Matineeconcert waarbij zowel het Kloporgel als de vleugel 
worden bespeeld. Zoals gebruikelijk kunt u luisteren naar een zeer veelzijdig programma. Aanvang 15.00 uur. 
Na afloop hapje en drankje om nog even na te praten over het concert. Neemt u gerust meer liefhebbers mee. 
Warner Fokkens 
 
Dienst volgende week  ( via livestream en Kerkomroep) 
Zondag 28 augustus 2022 12e zondag na Pinksteren 10.00 uur voorganger: Ds. Casper van Dongen 
1e collecte: voor de Wijkdiaconie 
2e collecte: voor Kerk en Pastoraat bestemd voor Haastu 
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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