
 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zondag 8 januari 2023  1e zondag na Epifanie / Doop van de Heer (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 8 januari 
De 2e collecte is voor Kerk en pastoraat bestemd voor Haastu 
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse           
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte  8 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 
Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen 
met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen.  
Haastu heeft een eigen website waarop een programmaboekje en diverse activiteiten staan vermeld. 
https://www.haastu.nu/ 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Ziekte, opnames e.d. kunt u doorgeven aan: 

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

Bedankjes 
 

•  Wat een verrassing dat ik van Ada Hoek een prachtig boeket kreeg van de Bergkerkgemeente 
vanwege mijn valpartij in de tuin 16 december j.l. Gelukkig gaat het weer redelijk goed! 
Ik wens u allen een gezond en voorspoedig 2023 toe. Hartelijke groet, Corry van Groningen 

 

• Lieve gemeenteleden, 
Hartelijk dank voor het mooie kerstboeket en de lieve kaart met al uw mooie wensen! Dat er aan mij 
gedacht wordt zorgt voor een warm en verbonden gevoel.  
Rest mij nog een ieder een mooi nieuwjaar te wensen! Warme groetjes, Eveline Langeveld 

 
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: 

mailto:elsevis@hotmail.com


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. 
 
Bijeenkomsten in de tijd van Epifanie    Let op: gewijzigde startdatum 
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 17, 24 en 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 
 
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. 
 
Koffieconcert in de Bergkerk 
Op zondag 22 januari a.s. kunt u weer genieten van de prachtige klanken van ons Klop-orgel. 
Warner zal weer een koffieconcert verzorgen na afloop van de kerkdienst. Hij speelt werken van J.S. Bach, 
G.Fr. Händel (Arrival of the Queen of Sheba), de Noorse componist M. Leidvin Takle en Max Reger. 
Dit jaar wordt Reger herdacht, omdat hij 150 jaar geleden werd geboren. Reger heeft een grote schat aan 
orgelmuziek nagelaten. Dit concert wordt u aangeboden door de kerkenraad en de toegang is gratis.  
Het is fijn wanneer u dit concert bij andere mensen promoot.  
Aanvang 11.30 uur en een improvisatie zal  natuurlijk niet ontbreken. 
Zet u de volgende data van de koffieconcerten vast in uw agenda? 
Zondag 19 maart  – Zondag 3 september en Zondag  19 november 
 
Matineeconcert in de Bergkerk 
Op zondag 19 februai a.s. kunt u genieten van het eerste matineeconcert van 2023 in de Bergkerk, 
waar Warner zowel de vleugel als het orgel bespeelt. 
Aanvang 15.00 uur – Entree: € 10.00  Na afloop hapje en drankje. 
Ook hier wordt promotie van dit concert zeer op prijs gesteld. 
 
Dienst volgende week   
Zondag 15 januari 2023  2e zondag na Epifanie  Oecumenische dienst in de H. Familiekerk m.m.v. de 
cantorij.   Voorgangers: Diaken Paul Kuhlmann en ds. Marja Flipse       aanvang: 10.30 uur  
 
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  

mailto:c.kaas@telfort.nl
mailto:revmarja@icloud.com
mailto:gerdievanderkolk@gmail.com
mailto:ackooij@ziggo.nl
mailto:ria.schotte@online.nl
tiny.cc/DenHaag-West
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.bergkerkdenhaag.org/

