
 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zondag 25 september 2022 – 16e 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 25 september 
         
De 2e collecte is voor Kerk en pastoraat bestemd voor INLIA, een organisatie vanuit verschillende 
geloofsgemeenschappen, die hulp biedt aan asielzoekers en vluchtelingen in nood.  
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse           
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 25 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 
INLIA  is een organisatie vanuit verschillende geloofsgemeenschappen, die hulp biedt aan asielzoekers en 
vluchtelingen in nood. 
De hulp bestaat onder meer uit: 

– het maatschappelijk, juridisch en medisch bijstaan van individuele asielzoekers; 
– kerken, gemeenten en andere organisaties ondersteunen en advies geven bij de zorg voor 

asielzoekers. 
INLIA is een onafhankelijke organisatie.  De inkomsten bestaan uit giften. Het werk van INLIA wordt al 
gedurende vele jaren structureel ondersteund door Kerk in Actie.  
Meer informatie is te vinden op www.Inlia.nl 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Ziekte, opnames e.d. kunt u doorgeven aan: 

-   aan pastoraal ouderling Aaltje Visser, elsevis@hotmail.com of 070 323 32 20  
 
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 

http://www.inlia.nl/
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Zondag 25 september 
Zondag 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 krijgt ook het vele samenwerken met 
mensen een mooie afronding!   
De dienst zal cirkelen rond psalm 146. Martine Nijveld 
 
Extra Kindernevendienst op zondag 25 september  
Elke eerste zondag van de maand is er kindernevendienst. Maar ook tijdens de afscheidsdienst van ds. 
Martine Nijveld op zondag 25 september zal er 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) 

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 



 
Dienst volgende week  ( via livestream en Kerkomroep) 
Zondag 2 oktober 2022 17 e zondag na Pinksteren/ Gemeenteberaad10.00 uur voorganger: Ds. Casper van 
Dongen. 
1e collecte: Voor de wijkdiaconie. 
2e collecte: Protestantse kerk Kerk & Israël 
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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