
 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zondag 20 november 2022 4e van de Voleinding Gedenken van de overledenen m.m.v. de cantorij (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 20 november 
         
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 20 november 
 
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  
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Ziekte, opnames e.d. kunt u doorgeven aan: 

-   aan pastoraal ouderling Aaltje Visser, elsevis@hotmail.com of 070 323 32 20  
 
21 November Maaltijdavond Bergkerk 
Morgenavond kunt U, als u zich van tevoren heeft opgegeven weer genieten van een heerlijk dinertje in de 
warme benedenzaal van onze Bergkerk. Gezelligheid en ontmoeting staan hoog in het vaandel. Om 17 uur 
bent u van harte welkom. Er is een drankje en wat te knabbelen en om 17.30 uur begint de maaltijd. Wij 
verheugen ons op uw komst. Met vriendelijke groet van het Dinerteam.  
 
Bijeenkomsten rond het thema Advent 
Op donderdagmiddag 1, 8, 15 en 22 december van 14:00 tot 16:00 uur biedt ds. Marja Flipse een serie 
bijeenkomsten aan rond het thema Advent. Daarin wil zij samen aan de hand van bijbelverhalen dieper ingaan 
op de betekenis van de Adventstijd in de kerk en in ons persoonlijk leven. Iedereen is welkom, zowel om de 
hele serie te volgen of om vrijblijvend te komen kijken. Fijn als u zich van tevoren aanmeldt via e-
mail revmarja@icloud.com of tel. 06-48650217. Marja Flipse 
 
KOFFIECONCERT op zondag 4 december om 11.30 uur 
Op zondag 4 december a.s. geef ik weer een koffieconcert op het prachtige Kloporgel. U kunt luisteren naar 
muziek van J.S. Bach, de bekende Toccata van Driffill en naar de componisten W.A. Mozart en C. Gurlitt. 
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Van deze twee laatste componisten speel ik verrassende stukken met een knipoog naar onze Heilige St. 
Nicolaas. En natuurlijk als afsluiting een improvisatie. Het concert wordt u aangeboden door de kerkenraad. 
Aanvang 11.30 uur na het koffiedrinken. Warner Fokkens 
 
KERSTMATINEE CONCERT op zondag 18 december a.s. om 15.00 uur 

 
Enthousiaste muziekliefhebber, 
Op zondagmiddag 18 december a.s. vindt er in de Haagse Bergkerk een bijzonder 
concert plaats in kerstsfeer. Deze keer is het koor Rejoice uit Wassenaar uitgenodigd 
o.l.v. Aad de Winter en zal Melody de Winter een aantal prachtige soli voor haar 
rekening nemen. 

Naast de vele improvisaties op orgel en piano, wordt ook u, als publiek, uitgenodigd om bij diverse bekende 
kerstliederen heerlijk mee te zingen. Kortom, het wordt een actieve middag. De entreeprijs is voor dit concert 
bijzonder interessant, slechts € 5.00.  
Een volle Bergkerk zingt natuurlijk het lekkerst, dus neem zoveel mogelijk muziekliefhebbers mee. En 
natuurlijk zal de kerstboom niet ontbreken. Zoals gebruikelijk verzorgen wij na afloop van dit aantrekkelijke 
concert een hapje en drankje. We hopen u in groten getale te ontmoeten op zondagmiddag 18 december, 
natuurlijk in kerststemming. Warner Fokkens 
 
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.  
 
Oproep/gezocht 
Het is nog ver weg, maar we zijn er al mee bezig: Kerstavond, zaterdag 24 december. Van ± 18.00 – 20.00 
uur. Dit keer ook weer in samenwerking met de Maranathakerk. Geen ‘gewone’ kerkdienst, maar een 
lichtjestocht in 7 tableau vivants. Het kerstverhaal in een wandeling in de wijk rond de Maranathakerk.  
We zijn op zoek naar mensen die in een kleine kerstscene willen zitten. De bezoekers lopen buiten een route 
en komen de onderdelen van het kerstverhaal tegen. Je hoeft niet toneel te spelen, maar alleen uit te beelden. 
We zijn dus op zoek naar herders, engelen, Jozef, Maria, een herbergier, Herodes en nog meer 
kerstpersonen. Wie wil mee helpen? Ben je jong of oud, man of vrouw: iedereen kan meedoen. Geef je op bij 
Nelleke, info@jeugdwerkdenhaagwest.nl of 070-3630472, Nelleke van Kooij 
 
Dienst volgende week  ( via livestream en Kerkomroep) 
Zondag 27 november 2022 1e Advent 10.00 uur voorganger: Mw. Sity Smedinga, Strijensas 
1e collecte: Kerk in actie Werelddiaconaat 
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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