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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Aswoendagviering
Op woensdag 6 maart a.s. is er weer een gezamenlijke viering met de RK parochie in de OnzeLieve-Vrouw Hemelvaartkerk. De dienst begint om 19.00 uur en diaken Jos van Adrichem en dominee Michiel
Aten zullen gezamenlijk voorgaan. Zoals gebruikelijk kunt u in de dienst een askruisje op het voorhoofd
ontvangen. Bij de doop wordt tegenwoordig een kruisje op het voorhoofd van de dopeling gezet met het
doopwater om aan te geven dat de dopeling Christus toebehoort. Door het kruis met as te zetten, benadrukken
we onze toewijding aan hem en geven we aan dat wij mensen beperkt zijn en afhankelijk van Christus.
Gemeentevergadering
Op zondag 10 maart zal in de Abdijkerk om 11.30 uur een gemeentevergadering gehouden worden, bedoeld voor
de gemeenteleden van alle drie de locaties. Dan zal de nieuwe Plaatselijke Regeling Zuidwest gepresenteerd en
besproken worden. De tekst van de Regeling is te vinden op de websites van onze wijkgemeente. Tevens zal op
zondag 3 maart na afloop van de kerkdienst in beperkte mate een papieren versie van de Regeling beschikbaar
zijn. Vanzelfsprekend kunt u onze scriba vragen u de regeling per mail toe te sturen.
Curiosa- en verzamelmarkt
In eerdere aankondigingen en ook in de Samenklank van deze maand hebben wij medegedeeld dat we op 9 maart
aanstaande een markt zouden houden. Door omstandigheden hebben we moeten besluiten deze te verplaatsen
naar een nog te bepalen datum later in dit jaar.
Vakantieweek ouderen
De staf van de vakantieweek in Den Haag-Zuidwest heeft weer een week vastgelegd voor de ouderen van
Zuidwest in een hotel. Als u als oudere met deze week mee wilt, moet u in principe zelfredzaam zijn.
De week is van 20 juli – 27 juli 2019 in hotel ‘Hof van Putten’ in Putten: zaterdag heen en zaterdag terug. In het
hotel hebben we een recreatiezaal en een zaal voor de maaltijden. Het hotel is op loopafstand van het dorp.
De prijs is € 650, inclusief halen en brengen, volledig pension, koffie en thee, 3 halve dag uitstapjes, een
programma voor iedere dag waaraan u kunt deelnemen, maar dat is niet verplicht. U kunt zich opgeven bij Betty
Mol, tel: 3973204 tussen 9 en 10 uur of tussen 17 en 19 uur of per e-mail: b.mol12@kpnmail.nl
Passage
De Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging “Passage”, afdeling Loosduinen, bestaat dit jaar 80 jaar. In
Den Haag waren diverse afdelingen. Loosduinen is nu nog de enige afdeling in Den Haag. Daar zijn wij trots. Deze
mijlpaal kan natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. De festiviteiten worden opgeluisterd door het duo Komfort
& Joy. Dit feest is op 7 maart a.s. Eventuele nieuwe leden (dames) en gasten zijn op deze avond welkom. De
bijeenkomst is in de Abdijkerk en begint om 20.00 uur.
15 maart, Bijbelkeuken
De pioniersplek Lichtdelen is vliegend van start gegaan met Kliederkerk en een Bijbelkeuken. De Bijbelkeuken is
recent gestart met mooie thema avonden en brengt verdieping voor mensen die het christelijke geloof (opnieuw)
willen ontdekken. Op elke derde vrijdag van de maand passeren er verhalen over stoere mensen, mislukkelingen,
succesvolle koningen en soms een combinatie hiervan. Er wordt samen gegeten en we gaan op creatieve wijze aan
de slag met zingeving en geloven. De Bijbelkeuken is open op elke derde vrijdag van de maand om 18.00 uur op de
burgemeester Hovylaan 12. Wilt u meer informatie hierover of wilt u uw verhaal met ons delen? Bel dan met
onze pionier Louise den Hoed (0634689227) of stuur een e-mail (info@lichtdelen.nl)
Op donderdag 7 februari is er weer inloopochtend in de Abdijkerk van 10 tot 12 uur. Iedereen van harte welkom!
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Collecteopbrengst zondag 24 februari
Speelgoedbeurs
Wijkgemeente
Houthaghe gemeente

Abdijkerk
€ 247,19
€ 190,14

Houthaghe
€ 28,15
€ 32,45

Collecten zondag 3 maart
Abdijkerk : 1e. Centrale Diaconie; 2e. PKN Missionair Werk
Houthaghe: 1e. PKN Catechese en Educatie; 2e. Houthaghe gemeente
Bij de 2e collecte. Protestantse kerk Nederland. “Missionairwerk”
De Bijbel dichterbij. Het lezen van de Bijbel is in de seculiere Nederlandse context niet vanzelfsprekend. Daarom
ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbel lezen bevorderen en mensen enthousiast maken voor de
Bijbel. Samen met lokale gemeenten wordt in beeld gebracht hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt
werken. De voorbeelden worden zo breed mogelijk gedeeld, zodat gemeenten kunnen leren van elkaars ervaringen. Met
uw bijdrage steunt u initiatieven die het bijbel lezen bevorderen. 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. Momenteel zijn er geen meldingen

Bloemengroet
Naar wie de bloemen gaan, wordt tijdens de dienst bekend gemaakt.

Van de kerkrentmeesters
Het nieuwe jaar gaat verrassend goed van start met een
aanzienlijk hogere opbrengst van onze kerkelijke bijdragen!
Wellicht is dit nog het na-ijlen van de decembermaand. Of toch
gewoon het vervolg op de actie kerkbalans? We gaan het
proberen de komende maanden te analyseren. In elk geval is dit
een spannende sterke start. Vol vertrouwen klopt ons hart.
De financiën worden per locatie beheerd. Voor de Bosbeskapel
kunt u terecht bij Koos Smitt, voor de Shalomkerk is Ben
Damen samen met René Denie verantwoordelijk. Zelf blijf ik de
verantwoording dragen voor de Abdijkerk. De kerken van
ZuidWest blijven samen verantwoordelijk en willen toegroeien
naar sluitende begrotingen. We hopen dat zich een
penningmeester aanbiedt voor de drie locaties samen om ons beleid op dat punt te coördineren. In de tussentijd
blijf ik u voor de drie locaties op de hoogte houden. Hans Bergwerff
HEEFT U UW BRIEF VOOR DE ACTIE KERKBALANS AL GEPOST?

Diensten komende week
09/03
10/03

19:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
11.30
16.30

Woonzorgpark
Abdijkerk
Bosbeskapel
Shalomkerk
Houthaghe
Clarakapel
Franciscuskerk
Nw. Berkendael
Tabitha

Agenda
Ds A. Cuperus
Ds W. Verkuyl
Ds. N.A. Riemersma
Ds. D.L. Schiethart
Ds. G.J. Sipkema
Pastor C. Donner
Pastor M. Speckens
Ds. M. Hofma
Ds. G.J. Sipkema

04/03 AK
04/03 AK
06/03 AK
07/03 AK

09:30
20:00
19.30
10.00

Crea-groep
Oecumenisch Leerhuis
Christelijke meditatie
Inloopochtend
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