
 

 

 
Zondag 5 februari 2023  5e zondag na Epifanie /Septuagesima (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, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Ook zal de cantorij o.l.v.
van Christi van der Hauw medewerking  verlenen. 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 Kerk in Actie Werelddiaconaat
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk 
onder vermelding van: collecte 5 februari

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 5 februari

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
Pakistan – Kerk in Actie ondersteunt de organisatie AWARD die jongeren helpt met vakopleidingen, 
toelatingsexamens voor de universiteit, of het opzetten van een eigen bedrijf. De organisatie wil jongeren niet 
alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij 
elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. Meer lezen kerkinactie.nl/ werkgelegenheidpakistan   

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
 Vorige week werd ik door Ria Smits verrast met een prachtig tulpenbloemstuk ter gelegenheid van 

            mijn 85ste verjaardag. Heel hartelijk dank daarvoor! Ria Onderstal-de Lijser

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 laatste bijeenkomst in de 
tijd van Epifanie,  dinsdag 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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Medewerking Koor Sing for joy uit Maassluis
Zondag 12 februari a.s. zal het gemengd koor Sing for joy uit Maassluis, o.l.v. Warner Fokkens weer 
meewerken aan de kerkdienst. 
Ds. Jacob Korf is de voorganger en een goede bekende van vele koorleden van Sing for joy.
De koorleden kijken er cweer na lange tijd naar uit om van zich te laten horen.

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

Matineeconcert in de Bergkerk
Op zondag 19 februari 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.

Opheffen rekening Wijkkas
Sinds jaar en dag heeft onze wijkgemeente een rekening bij ABN Amro onder de naam Wijkkas Bergkerk. Per 
1 januari 2023 heeft Bouke Posthuma het penningmeesterschap van onze wijkgemeente overgedragen aan 
Willem-Jan Huijssoon en Cees Kaas. Daarbij heeft ABN Amro ons laten weten dat het niet mogelijk is de 
Wijkkasrekening in de huidige vorm voort te zetten. De reden daarvoor is dat de banken aan steeds strengere 
regels moeten voldoen bij het toetsen van rekeninghouders.  
ABN Amro bood als alternatief een nieuwe rekening te openen met een gewijzigde tenaamstelling. De 
introductie van een nieuwe rekening brengt onvermijdelijk gewenning met zich mee. Ook worden de kosten 
van het aanhouden van een (extra) bankrekening steeds hoger. Daarom hebben we besloten geen gebruik te 
maken van het alternatief en de Wijkkasrekening op te heffen. Dit is inmiddels gebeurd.
Als u de Wijkkasrekening gebruikte voor giften ten behoeve van de wijkgemeente, dan kunt u uw bijdragen 
voortaan overmaken op de lopende rekening van de wijkgemeente: Protestantse Wijkgemeente Bergkerk, 
IBAN: NL21 INGB 0000 5102 50 met de duidelijke vermelding “gift wijkkas” erbij en eventueel met extra 
vermelding van een specifiek doel (bv bloemen).  Willem-Jan Huijssoon   Cees Kaas

Van de kerkrentmeesters
In december is Janny van Ackooij-van Ast gestopt met het secretariaat in ons wijkcollege.  De vacature hebben
we kunnen invullen, de u welbekende Joke Verhave is onze nieuwe secretaris.  Met deze versterking zijn we 
zeer blij, ook omdat ze deze taak op zich wil nemen. Namens de kerkrentmeesters, Bart Kappert

Dienst volgende week  ( via livestream en Kerkomroep)
Zondag 12 februari 2023   6e zondag na Epifanie/Sexagesima   10.00 uur:  Voorganger: Ds. Jacob Korf
1e collecte: bestemd voor Kerk in Actie Noodhulp
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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