
 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zondag 18 september 2022 – 15e 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 Buurt-en-kerkhuis Shalom 
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk  
onder vermelding van: collecte 18 september 
         
De 2e collecte is de Vredesweekcollecte bestemd voor Kerk in Actie Zending 
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse           
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 18 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 1e collecte 
Twee jaar geleden opende buurt-en-kerkhuis Shalom zijn deuren in de Shalomkerk van Den Haag Zuidwest. 
Shalom heeft zich ontwikkeld tot een plek om het leven te delen en te vieren, met een aanbod voor kansarm 
en kansrijk, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en waar ze hun passies 
en dromen kunnen delen en successen kunnen vieren. Er zijn diverse activiteiten zoals werken in de moestuin, 
naailessen, taallessen en huiswerkbegeleiding. Er is een inloopspreekuur om mensen te helpen bij vragen 
over formulieren en problemen met instanties. Of om te helpen een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding te 
vinden. In 2021 opende Kies! Voedselbankwinkel de deuren, waar klanten hun producten kunnen kiezen en 
gesteund worden in te maken keuzes in het leven. Buurt-en-kerkhuis Shalom wordt van harte door de Diaconie 
ondersteund. U bent van harte uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking. Op woensdag 14 september 
om 14.00 uur wordt u ontvangen door projectleider Heleen Joziasse. Graag wel van tevoren aanmelden bij: 
hjoziasse@stekdenhaag.nl. 
 
Toelichting 2e collecte 
Colombia: Vrouwen als vredestichters 
Colombia werd tientallen jarenlang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord 
gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de 
samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame 
samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor 
verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van Bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron. 
Meer lezen kerkinactie.nl/vrouwenincolombia 
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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  
 
Wij gedenken 
Gezina Jacoba (Ineke) Burger (1 juni 1941 - 6 september 2022) 
Afgelopen zondagmorgen hebben wij bij aanvang van de kerkdienst een moment stil gestaan bij het 
plotselinge overlijden van Ineke Burger. Zoals zij wenste is op woensdag 14 september jl. in besloten kring 
afscheid van haar genomen. Bij velen van u zal zij in herinnering blijven als organist van de Bethelkapel. Zij 
ging ook jaren mee met de vakantieweken en had daar een aandeel in met het oplossen van puzzels, die zij 
zelf maakte. In de Bergkerkkrant van september staat zij, links vooraan op de foto, met de groep die dit jaar in 
Putten is geweest. Bij wisseling van cantor bij de cantorij in de Bergkerk 7 jaar geleden, werd naast cantor 
Christi van der Hauw, Ineke Burger de vaste pianist op woensdagavond in de Bergkerk!  
Wij zijn haar dankbaar voor haar aandeel in dezen en zullen haar missen bij het wekelijkse pianospel, dat ons 
met de zang zo verbond. Woensdagavond hebben wij als cantorij dan ook een moment stil gestaan bij wie zij 
was en heeft betekend voor ons en voor onze gemeente.  
Mede namens de cantorij Bergkerk, Anja Drost-Born 
 
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 
 
Zondag 25 september 
Op zondag 25 september zal ik – na een volheid van zeven jaren - afscheid nemen van de gemeente rond de 
Bergkerk. Ik ben blij dat diverse mensen hun medewerking aan deze dienst verlenen: zo is het ook een 
afsluiting van een periode van samenwerken.  
De dienst zal cirkelen rond psalm 146: ‘De Heer wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta’. 
In de afgelopen jaren heb ik regelmatig een psalm centraal gezet in de kerkdienst. Psalmen zijn 
levensliederen. Alles wat in het leven gebeurt aan vreugde en verdriet, wanhoop en hoop, eind en begin, 
onrecht en recht, komt voorbij. Het lijkt me mooi om mijn Haagse tijd met een psalm te besluiten. Graag tot 
ziens! Martine Nijveld 
 
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.  
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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) 

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. 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 
 
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 
 
Dienst volgende week  ( via livestream en Kerkomroep) 
Zondag 25 september 2022 16 e zondag na Pinksteren afscheidsdienst Ds. Martine Nijveld 10.00 uur 
voorganger: Ds. Martine Nijveld. 
1e collecte: Voor de wijkdiaconie. 
2e collecte: INLIA, een organisatie vanuit verschillende geloofsgemeenschappen, die hulp biedt aan 

asielzoekers en vluchtelingen in nood. 
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 
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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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