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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Op donderdag 21 maart is er weer inloopochtend van 10 tot 12 uur. Iedereen van harte welkom!
Zondagmatinee: Inleiding op het concert door het Monteverdi Kamerkoor om 15.00 uur
Vanmiddag om 15.30 uur zingt het Monteverdi Kamerkoor Utrecht in onze kerk een bijzonder Passieconcert. Naast werken
van Poulenc en MacMillan klinkt de “Little match girl passion” van de hedendaagse componist David Lang. Hij baseerde dit
werk op het sprookje van Andersen. Het verband tussen het lijden van Jezus en het lijden van de uiteindelijk doodgevroren
jonge verkoopster van zwavelstokjes is het centrale thema. Benieuwd hoe David Lang de verbinding legt tussen het de
lotsbestemming van het meisje met de zwavelstokjes en de lijdensweg van Jezus en hoe de componist dit in zijn
muziek laat horen? Kom dan naar de korte lezing door Wouter Verhage voorafgaand aan het concert om 15.00 uur.
Terugblik jeugddienst
Het is alweer even geleden dat de jeugddienst in de Bosbeskapel werd gehouden. Het was een zeer geslaagde dienst, te
horen aan alle positieve reacties. De medewerking van de jongeren werd erg gewaardeerd. De jeugddienst was tevens het
einde van onze inzamelingsactie voor speelgoed voor Speelgoedbeurs Den Haag. Inmiddels is al het speelgoed (drie volle
auto’s!) naar de winkel van de Speelgoedbeurs gebracht en zal het gebruikt worden om een heleboel kinderen uit
minderbedeelde families een cadeau te geven. Ook de gezamenlijke collecte voor de Speelgoedbeurs heeft een heel mooi
bedrag opgebracht: € 776,59. Nogmaals onze dank aan iedereen die speelgoed heeft ingeleverd en/of aan de collecte heeft
bijgedragen. En ook degenen die geholpen hebben om het speelgoed weg te brengen of in de verdere organisatie: bedankt!
Hulpkosters gezocht voor Houthaghe.
Het kostersteam van Woon en Zorgcentrum Houthaghe is op zoek naar twee hulpkosters voor de diensten aldaar, elke
zondag om 10.00 uur. Het is de bedoeling dat u op zondagmorgen om 9.00 uur aanwezig bent. U maakt de kerkzaal in orde
voor de dienst, maakt de liturgische tafel gereed, plaatst de liederen op het liedbord, deelt de liedboeken en zondagsbrieven
uit, helpt mensen waar nodig naar hun plaats, enz. U ontvangt als gastvrouw/gastheer gemeenteleden, predikant en organist
en tijdens de dienst wordt door u gecollecteerd. Na de dienst en het koffie drinken ruimt u kerkzaal weer op. Per dienst zijn
twee kosters aanwezig. Voor informatie: Sarie Talsma, tel. 070-3970459 / sarietalsma@hotmail.com.
Telefooncirkel Abdijkerk & Bosbeskapel
Wij zijn begonnen met de voorbereiding van een tweede telefooncirkel! We zoeken hiervoor een vrijwilliger die de cirkel
begint op de hieronder vermelde dagen, en bij wie de cirkel weer eindigt. De eerste telefooncirkel ging eind september 2016
van start voor en met gemeenteleden van de Abdijkerk en de Bosbeskapel. De cirkel ‘draait’ drie dagen in de week: maandag,
woensdag en vrijdag om 9.15u’s ochtends; eventueel kunt u ervoor kiezen 1x per week deel te nemen, op maandagmorgen. Jan
Heidema opent als starter de cirkel waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen; de laatste deelnemer
belt Jan om de cirkel te sluiten. Wilt u hieraan meedoen, of als vrijwilliger de nieuwe cirkel starten/besluiten, neem dan
contact op met Nico Tetteroo, tel.nr., 06-44568721 of per e-mail, nicotetteroo@kpnmail.nl.
“Kies! Sociale supermarkt
Eenieder die betrokken is bij, en meewerkt aan Kies! Sociale supermarkt is elke week weer intens blij met wat de
gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren voor de klanten van de ‘rijdende sociale supermarkt’! Dat kan eigenlijk
niet beter en toont de compassie met de klanten die wekelijks Kies! bezoeken, en naar huis gaan met iets dat zij
langzamerhand als een ‘sociaal uitje’ gaan zien, en daarnaast een goed gevulde boodschappentas mee naar huis kunnen nemen.
Wij doen opnieuw een oproep aan de gemeenteleden van beide vierlocaties om eens een kijkje te komen nemen op één van de
drie plekken waar Kies! ‘halteert’: Shalomkerk (Vrederustlaan, donderdagochtend 9-12u); Exoduskerk (Beresteinlaan,
donderdagmiddag 13-17u); wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk (vrijdagmorgen/middag, kwart voor 12 tot half 3).
Bij in elk geval de twee laatste locaties bestaat behoefte aan vrijwilligers: gastvrouwen/gastheren. Kom een keer langs, en
overweeg serieus of u hier een zeer gewaardeerde vorm van vrijwilligerswerk wilt oppakken!
Voor contact: Keest Buist (projectleider Kies! Sociale supermarkt), kbuist@stekdenhaag.nl, of Nico Tetteroo (diaken
Abdijkerk), nicotetteroo@kpnmail.nl. Nico Tetteroo”
9 april: Paasmiddag voor ouderen (70+)
Op dinsdag 9 april zal weer de traditionele paasmiddag voor ouderen (70+) plaatsvinden in de Abdijkerk. De uitnodigingen
worden vandaag uitgedeeld. Vergeet u niet uiterlijk 31 maart uw strookje in te leveren bij de koster. Mocht u iemand weten
die ook graag wil komen, maar kan hij/zij momenteel niet in de Abdijkerk komen om de uitnodiging in ontvangst te nemen, zou
u dan de uitnodiging aan hem / haar willen geven?! Weet dat u van harte welkom bent.
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Collecteopbrengst zondag 10 maart
Kerk in Actie Cuba
Wijkgemeente
Houthaghe gemeente

Abdijkerk
€ 299,82
€ 223,15

Houthaghe
€ 30,25
€ 46,10

Collectedoelen 17 maart
1e. Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat; 2e. Abdijkerk Wijkgemeente/Houthaghe Houthaghe-gemeente
1e collecte. 40 dagentijd-Kerk in Actie-Binnenlands Diaconaat. - Verlaat de gevangenis … en dan?
Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben
je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als
Gevangenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers, begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst
zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van
verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis
begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie. Diaconie.
“Alle Kinderen zijn onze kinderen” . zei Nelson Mandela
Kinderfonds Mamma’s is in 1999 opgericht op persoonlijk verzoek van Nelson Mandela toen hij president werd van ZuidAfrika en zag hij hoe de kinderen in zijn land leden onder de armoede. Het was Mandela’s grote ambitie een Zuid-Afrika te
creëren met gelijke kansen voor alle kinderen. Nu blijkt hoezeer Nelson Mandela gelijk had. Voor veel kinderen gaan de
veranderingen in Zuid-Afrika te langzaam. Want ook vandaag leven miljoenen kinderen daar nog steeds in zeer ernstige
armoede. Gelukkig zijn er de MAMMA’S: zij nemen verantwoordelijkheid en staan op voor de kinderen in armoede. Zij
hebben het fonds met trots naar hem genoemd. De wijkdiaconie heeft ervoor gekozen om in deze 40 dagentijd te gaan
sparen voor deze MAMMA’S d.m.v de bekende spaardoosjes welke afgelopen zondag zijn uitgereikt. Heeft u deze gemist, in
de kerk zijn ze, vraag het even aan de koster of aan de diakenen.

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.
❖ mevr. Annie Roem verblijft tijdelijk in verpleeghuis Vrederust West. Adres: Schuttersdreef 125 - 127, 2542 XA
❖ Tobias vd Boom verblijft tijdelijk in verpleeghuis Houtwijk (afd. Parel, kr 184). Adres: Arch. Duikerstraat 19, 2552 ZV
Bloemengroet
Waar de bloemen deze keer heen gaan wordt tijdens de dienst bekend gemaakt.

Diensten komende week
23/03 19:30 Woonzorgpark
24/03 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk
10:00 Houthaghe
10:30 Clarakapel
10:30 Franciscuskerk
11:30
Nw.Berkendael
16:00 Tabitha

Ds. J. Zuur
Ds. N. Pronk
Ds. M.Koster
Dr. N.A. Riemersma
mw. L.J. Ridderhof-Boon
pastor M.T. van de Loo
pastor N. de Hoop
Geen dienst
Ds J. Henzen

Agenda
18/03
20/03
20/03

AK
AK
AK

09:30
14:00
19:30

Crea-groep
Bijbelgespreksgroep
Christelijke meditatie

Kerkomroep
Kunt u niet naar de Abdijkerk komen? Dan kunt u toch de kerkdienst beluisteren met de computer d.m.v. www.kerkomroep.nl
en dan even de Abdijkerk opzoeken. Veel sneller gaat het in één keer met www.kerkomroep.nl/#/kerken/10810. Even onder
de favorieten zetten, makkelijk voor de volgende keer. Op het scherm van de Abdijkerk kunt ook doorklikken naar b.v. de
Liturgie en Zondagsbrief. Die kunt u beide ook vinden op www.loosduinen-centrum.nl. Heeft u geen computer, ipad of tablet?
Dan kunt u een kerkomroepkastje huren waarmee u ook kunt luisteren, direct en achteraf. Volgende keer informatie over het
luisteren d.m.v.tablet / Ipad. Peter van Leeuwen.
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