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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk

Wij wensen u een gezegend 2019!

Het ambt der gelovigen
Zondag 13 januari 2019 worden we allen weer bevestigd in het ambt der gelovigen. In deze dienst nemen de
volgende kerkenraadsleden afscheid:
Paul van Gijzen, diaken
Anne-Lies van Zijl, diaken; zij blijft als taakdrager verbonden aan de locatiecommissie
Nico Tetteroo, diaken, zal worden herbevestigd
We hebben Dick Kroon bereid gevonden als taakdrager de financiën te beheren bij de diaconie.
Jeugdkerk voert actie!
Zoals u vorige week in de Zondagsbrief heeft kunnen lezen, voeren de leden van de Jeugdkerk actie. Onder
het thema 'Barmhartig...', tevens het thema van de jeugddienst op 24 februari, houden we tot die tijd een
inzamelingsactie voor speelgoed. Na de jeugddienst gaat dit ingezamelde speelgoed naar de
Speelgoedbeurs, waar mensen met een Ooievaarspas gratis cadeautjes voor hun kind(eren) kunnen
uitzoeken. Tijdens de dienst vandaag zal een afvaardiging van de Jeugdkerk nog wat meer over de actie
komen vertellen. Erik van der Waal en Jantine Wignand
13 januari: zangdienst
Na alle enthousiaste reacties op de zangdienst van eind oktober, willen we dit graag nog eens gaan
herhalen. Mooie liederen met elkaar zingen, afgewisseld met korte Bijbeltekst, gebed en uitleg door onze
organist Gijsbert Kok. Ook nu weer willen we u allen oproepen om met verzoeknummers te komen. De vorige
keer werden veel meer liederen aangevraagd dan we konden zingen, maar we willen iedereen opnieuw de
kans geven om wat in te brengen. Elk lied dat u met ons wil gaan zingen komt in aanmerking. Het hoeft dus
niet in het Liedboek te staan, maar mag ook uit de andere liedbundels komen: Taizé, Iona, Johannes de
Heer, Evangelische Liedbundel enzovoort. Gaarne uw verzoek schriftelijk indienen met een briefje (in
postvak van predikant) of via de mail: m.c.aten@hotmail.com.
Werkgroep Lichtenberg
Viele Dank auch für die zahlreichen Grüße und Unterschriften der Besucher der Abdijkerk zum
Weihnachtsfest. Wir haben die Blätter zum Gottesdienst ausgelegt und ich habe sie gescannt und allen aus
dem Kirchenvorstand per Mail geschickt. Die Freundinnen und Freunde aus Lichtenberg, Weigmannsdorf
und Müdisdorf wünschen euch allen ein gesegnetes Jahr 2019.
Grote gift voor Kies! Sociale supermarkt
Mede namens de projectleider, Kees Buist van Stek, de winkelmanager en natuurlijk de vrijwilligers en
klanten van Kies! Sociale supermarkt wil ik u allen, gemeenteleden van de Abdijkerk, héél hartelijk danken
voor de werkelijk fantastische bijdrage voor de rijdende supermarkt in ZuidWest. Het is onder meer de
opbrengst van de collecten tijdens de Kerstmiddag en op 1e Kerstdag, en de giften in de kerstlantaarns; en
niet te vergeten de genereuze donatie ‘erbovenop’ van de diaconie Abdijkerk. Weergaloos! Nico Tetteroo
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Collecteopbrengsten 23-30 december 2018
Kinderen in de knel
Kinderwinkel
Sociale kruidenier
Eindejaarscollecte

€ 625,35
€ 330,07
€ 750,41 (collectes + kerstlantarens)
€ 203,56

Houthaghegemeente
Wijkgemeente
Wijkdiaconie
Centrale diaconie

€
€
€
€

171,70
555,27
214,13
144,41

Collectedoelen 6 januari
Abdijkerk: 1e. Centrale diaconie; 2e. Dovenpastoraat. Houthaghe: 1e. Dovenpastoraat;
2e. Houthaghegemeente
2e collecte: Dovenpastoraat.
“Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 30 mei 2013 een samenwerkingsverband van drie kerkgenootschappen: de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland en de
Nederlands Gereformeerde Kerken. Het IDP is voor deze kerken een ‘hulpdienst’. In deze ‘hulpdienst’ werken
deze kerken er samen aan dat dove mensen zo optimaal mogelijk kunnen deelhebben aan (hun) kerkelijke
gemeenten. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hiervoor in. Zij worden
ondersteund door een aantal landelijke medewerker. Diaconie.

Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten,  06-30984979, hjoosten@kpnplanet.nl.
Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u bij hem opvragen.
• Hannie Hauer is nog opgenomen in Verpleeghuis Vrederust-West, Schuttersdreef 125, 2542 XA Den Haag
Bloemengroet
De bloemen gaan naar Tobias van den Boom.
Diensten komende week
12/01
13/01

19:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
11:30
16:00

Woonzorgpark
Abdijkerk
Bosbeskapel
Shalomkerk
Houthaghe
Clarakapel
Franciscuskerk
Nw. Berkendael
Tabitha

Agenda
ds K. Wigboldus
ds. W. Verkuyl
ds. N.A. Riemersma
ds. N.L. van Dorp
dhr J.J. de Haan
pastor M.T. van de Loo
pastor B. Janssens
geen dienst
ds L. Smit

09/01
10/01

AK
AK

14.00
20.00

Bijbelgespreksgroep
Kunstkring

Snuffelhoek Loosduinen
Al geruime tijd verkopen wij (naast de georganiseerde markten) boeken via onze webwinkel www.boekenhoekloosduinen.nl. Ook andere artikelen, zoals speelgoed, curiosa en verzamelartikelen zijn te vinden op deze
website. Omdat de naam (Boekenhoek) toch vooral in eerste instantie aan boeken doet denken hebben we sinds
kort een tweede webwinkel onder de naam Snuffelhoek Loosduinen (www.snuffelhoek-loosduinen.nl). Hier bieden
wij allerlei leuke artikelen voor in en om het huis onder de noemer “Decoratie en Design”. Oud- en nieuw
speelgoed, puzzels en spellen onder de noemer “Speelgoed en Spellen”, artikelen uit de fifties tot eighties onder
“Vintage en Retro” en allerlei verzamelitems onder “Verzamelen”. Kijk ook eens rond en als u iets leuk ziet kunt u
eenvoudig bestellen. U kunt kiezen voor opsturen (voor Nederland vast tarief van € 5,95 per bestelling) of
afhalen. Het aanbod wordt regelmatig uitgebreid, de nieuwste artikelen worden al eerste getoond. We zien u
graag in onze webshop.

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl
Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl
Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl

