
 

 

 
Zondag 29 januari 2023  4e zondag na Epifanie  (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 29 januari

De 2e collecte is voor Kerk en pastoraat bestemd voor Protestantse Kerk Jong Protestant 
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse          
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 29 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 2e collecte
Nederland speelt Sirkelslag. Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen 
en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen 
voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een 
ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen 
betrokken te houden. Meer lezen kerkinactie.nl/collecterooster

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

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

Bijeenkomsten in de tijd van Epifanie    
In de eerste weken van het nieuwe jaar is het 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 de bijeenkomsten in de 
tijd van Epifanie, op dinsdagen 31 januari en 7 februari, 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
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Op weg naar een nieuwe predikant.
De kerkenraad kan u melden dat we binnenkort de beroepingscommissie voor een nieuwe predikant aan u 
kunnen voorstellen. De voorzitter hiervan wordt Peter Spierings. De eerste opdracht aan de commissie wordt het 
opstellen van een profiel schets van de predikant en het ontwerpen van een pakkende advertentie. Uitgangspunt 
daarbij is het visiestuk dat al eerder met u gedeeld is over de toekomst van de Bergkerk gemeente als beleids- 
plan voor de komende jaren. We houden u op de hoogte. Aaltje Visser, voorzitter kerkenraad

Fotogalerij
De foto’s van de fotogalerij heb ik afgelopen zomer gemaakt vanaf een balkon van Lindisfarne Castle, op
“The Holy Island of Lindisfarne”,  een van de Farne eilanden, Engeland.
 Het nest was op de rand van een balkon.  Mieke Jalink

Voedselbank
Als u op zondagmorgen de Bergkerk binnenstapt ziet u daar kratten voor de voedselbank staan, heel zinvol en 
nodig natuurlijk, maar meestal ben ik dan vergeten wat mee te nemen. Gelukkig weet ik nu het nummer van 
Stichting Voedselbank Haaglanden waar men een donatie kan doen. Ik geef het ook aan u door
NL83 INGB 0004215892 t.n.v. Stichting Voedselbank Haaglanden.
Met vriendelijke groet, Gerdie van der Kolk Bongers

Dienst volgende week  ( via livestream en Kerkomroep)
Zondag 5 februari 2023   5e zondag na Epifanie/Septuagesima   Heilig Avondmaal m.m.v. de cantorij 
10.00 uur   Voorganger: Ds. Olivier Elseman
1e collecte: bestemd voor  Kerk in Actie Werelddiaconaat
2e collecte: bestemd voor de Wijkgemeente
3e collecte: bestemd voor bijdrage eredienst.

Wijkgroet
Graag de mededelingen voor de  Wijkgroet vóór donderdag 22.00 uur    doorgeven aan   beiden:   
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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