
Kliederkerk 

Wat: een vrolijke, gezellige middag 

die in het teken staat van een  

thema en/of Bijbelverhaal. Eerst kan 

er gekliederd worden bij allerlei  

activiteiten. Daarna is er een korte 

viering en een maaltijd.  

Voor wie: alle leeftijden 

Wanneer: ongeveer vijf keer per jaar 

op woensdagmiddag, van 15:30 tot 

18:00 

Waar: in de Ds. W.E. den Hertog-

school, Luxemburgstraat 7, 2552 RA 

Informatie:  

kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl 

Facebook: Kliederkerk Den Haag 

Zuidwest 

Locaties 

Abdijkerk 

Willem III-straat 40, 2552 BS 
070-3974182 
www.loosduinen-centrum.nl 

Bosbeskapel 

Bosbesstraat 5, 2564 PA 
070-3689796 
www.bosbeskapel.nl 

Shalomkerk 

Vrederustlaan 96, 2543 ST 
070-3667494 
www.shalomkerk.nl 

 

Iedere zondagochtend vanaf 10:00 

is er in de Abdijkerk en  

Bosbeskapel een Bijbelverhaal en 

activiteit voor kinderen (5-12 jaar) 

en op alle drie de locaties (op  

aanvraag) crèche voor de  

allerkleinsten.  

Den Haag-Zuidwest 

Abdijkerk - Bosbeskapel -  

Shalomkerk 

Jeugdwerk 

In deze flyer vindt u een overzicht 

van al het jeugdwerk van onze 

wijkgemeente Den Haag-Zuidwest. 



Bijbel op schoot 

Wat: een middag voor de allerjongsten 

en hun ouders, bestaande uit een lunch 

en een programma rondom een thema/

geloofsopvoeding.   

Voor wie: kinderen van 0-6 jaar 

Wanneer: zes keer per jaar op zondag-

middag, van 12:30 tot 14:15 

Waar: in de Abdijkerk 

Informatie:  

jonge.gezinnen.ak@gmail.com 

KIDS 

Wat: een gezellige,  

creatieve middag met 

een (Bijbel-)verhaal en 

activiteit. 

Voor wie:  

kinderen van 7-11 jaar 

Wanneer: twee keer per jaar een reeks 

van drie donderdagmiddagen, van 16:00 

tot 17:00 

Waar: in de Abdijkerk 

Informatie:   

nicollepronk@outlook.com 

Jeugdkerk 

Wat: een samenkomst met leeftijdsge-

noten met goede gesprekken over  

geloof en het leven. Maar natuurlijk 

ook met leuke activiteiten en uitstapjes. 

Voor wie: jongeren van 12-18 jaar 

Wanneer: een à twee keer per maand 

op zondagmorgen, van 10:00 tot 11:00 

Waar: in de Bosbeskapel 

Informatie:  
marleenwagner@gmail.com 

Pasen & Kerst 
Pasen: op Stille Zaterdag is er een  

kinderpaaswake in de Abdijkerk. 

Kerst: op Kerstavond is er een  

kinderkerstfeest in de Abdijkerk.  

Gespreksgroep I 

Wat: gesprekken over maatschappe-

lijke en religieuze thema’s. Voor en 

door deelnemers voorbereid en  

uitgevoerd. 

Voor wie: jongvolwassenen 

Wanneer: wisselende dagen/

avonden 

Waar: in de Shalomkerk 

Informatie: msdamen@ziggo.nl 

Gespreksgroep II 

Wat: serieuze gesprekken over de 

Bijbel en het geloof, gecombineerd 

met een gezellig samenzijn met 

leeftijdsgenoten.   

Voor wie: 20-ers en 30-ers 

Wanneer: eens per vier à zes  

weken, in de avond 

Waar: verschillende locaties 

Informatie: jongerengespreks 

groep@denhaag-zuidwest.nl 


