
 

 

                                                                                                                                                                                
Zondag 25 december 2022   1e Kerstdag  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 kerstcollecte Kerk in Actie Kinderen in de knel. 
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk 
onder vermelding van: collecte 25 december
        
De 2e collecte is voor Kerk en pastoraat bestemd voor de Protestantse Kerk Den Haag
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse          
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 25 december

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
Sta op voor kinderen in de knel
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, 
achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. 
Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. 
Meer lezen kerkinactie.nl/kerst

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

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

Bedankje
Lieve mensen van de Bergkerkgemeente
Ik was erg verrast toen zondag 11 december Gerdie van der Kolk mij een prachtig boeket bloemen kwam 
brengen namens de Bergkerkgemeente. Mijn hartelijke dank hiervoor. Vriendelijke groet, Ria Sneevliet

 Kerstproject kindernevendienst
Anders dan gebruikelijk is er in de Adventsperiode weer elke week kindernevendienst geweest! Ze zijn aan de 
slag geweest met het project ‘Levenslicht’ van Kind op Zondag.  In het project staan vier vrouwen uit Jezus’ 
voorgeschiedenis centraal die door Mattheüs in zijn evangelie worden genoemd, beginnend met Batseba 
gevolgd door Ruth, Rachab en Tamar. Met Kerst draait het om Maria, de moeder van Jezus die als vijfde 
vrouw door Mattheüs wordt genoemd. In de kindernevendienstruimte horen de kinderen het bijbehorende 
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verhaal en gaan ze daarover met elkaar in gesprek. Als doorlopende (knutsel)activiteit naar Kerst toe, hebben 
de kinderen gewerkt aan een eigen kerststal met figuren van Fimo-klei.  

Dienst volgende week  ( via livestream en Kerkomroep)
Zondag 1 januari 2023     10.00 uur  voorganger: Ds. Olivier Elseman
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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