
 

 

                                                                                                                                                                                
Zondag 1 januari 2023   Nieuwjaar (via livestream en Kerkomroep) 
                       Vanaf 10.00 uur Nieuwjaarswensen – Aanvang dienst 10.30 uur

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  het  Maatjesproject 2GO, slachtoffers mensenhandel
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk 
onder vermelding van: collecte 1 januari
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  1 januari
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
2GO is een maatjesproject dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. Zij 
worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem of haar regelmatig een activiteit onderneemt, zoals 
wandelen, fietsen, naar de bioscoop gaan of koken. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van
hun sociale netwerk en laten hen kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving.

OMZIEN NAAR ELKAAR
Ziekte, opnames e.d. kunt u doorgeven aan:

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

Noodoproep bezorgers Bergkerkkrant.
Het (bijna) afgelopen jaar nam ik al heel veel bezorgwerk op mijn nek, 120 krantjes. Nu vallen er twee 
bezorgers weg, waarmee ik op 170 adressen zou komen. Dat red ik niet meer.
Ik zoek bezorgers voor:
Een wijkje van 12 adressen, zonder trappen, op de Daal en Bergselaan, Pioenweg, Ereprijsweg en 
Ridderspoorweg.
Een wijk van 36 adressen, met trappen, rond Rozenstraat, Asterstraat en Anjelierstraat.
Een wijk van 30 adressen, met 7 trappen, tussen Copernicuslaan, Hendrik van Deventerstraat en 
Valkenboslaan.
Een wijk van 20 adressen, met 8 trappen, rond Gagelplein, Boksdoornstraat en Maretakstraat.

Meer informatie en aanmelden bij Cees Kaas, email c.kaas@telfort.nl, tel: 070-3456 153.
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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. 06 190 741 09   Ineke Rog T. 06 442 460 45 e-mail: kirog638@gmail.com

Bijeenkomsten in de tijd van Epifanie
Na de festiviteiten van december en de jaarwisseling gaan we snel over tot de orde van de dag. Maar juist die  
eerste weken van het nieuwe jaar zijn een goede tijd om na te denken over wat er met Kerst nu eigenlijk 
gebeurd is. Wie is Jezus en wat betekent hij voor ons? Daarover gaat het in vier bijeenkomsten in de tijd van 
Epifanie, op dinsdagen 10, 17, 24 en 31 januari, om 14.00 uur,in de Bergkerk,  in een van de zalen beneden. 
Wees welkom! Informatie en aanmelden bij  revmarja@icloud.com of  T. 06 48 65 02 17 
Met vriendelijke groet, ds. Marja Flipse

Bergkerkmaaltijd
Op maandag 16 januari 2023 kunt u weer genieten van een heerlijk 3 gangen dinertje in de mooie 
benedenzaal van onze Bergkerk. Met elkaar eten is gezellig. U bent welkom vanaf 17 uur, de maaltijd begint 
om 17.30 uur. Kosten hieraan verbonden bedragen € 6,- . Als er dieetwensen zijn dan houden wij daar 
rekening mee. U kunt zich opgeven tot en met de donderdag 12 januari  via tel. 070 368 87 31 of 
mobiel: 06 242 171 15 of e-mail: gerdievanderkolk@gmail.com. We verheugen ons op uw komst. 
Vriendelijke groet namens Het diner team.

Dienst volgende week  ( via livestream en Kerkomroep)
Zondag 8 januari 2023  1e zondag na Epifanie / Doop van de Heer  10.00 uur:  voorganger: nog niet bekend
1e collecte: Maatjesproject 2GO, slachtoffers mensenhandel
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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