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Paasbrief                                    22e jaargang nr.15 – 12 april 2020 

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

 

Komende kerkdiensten 

Wij blijven de komende zondagen een viering met predikant, organist en enkele stemmen 

organiseren, die nu ook via onze website is te beluisteren: www.loosduinen-centrum.nl. Daar vindt 

u ook de liturgie en het liederenblad. U kunt ook als vanouds luisteren via kerkomroep.nl, maar die is niet altijd 

goed bereikbaar (www.kerkomroep.nl/#/kerken/10810).  U kunt de viering rechtstreeks volgen of op een later 

tijdstip. Gebedsintenties en namen van zieken kunt u rechtstreeks melden aan onze predikanten.  
 

De liturgische schikking 

Witte Donderdag  

De schikking 

In de lezing staat het dienen centraal. Jezus kiest er voor om de ander te dienen. Dit doet hij door een 

nederige taak uit te voeren: het wassen van de voeten. Als symbool hiervoor gebruiken we viooltjes, een teer en 

klein bloemetje met een grootse uitstraling, en een droogdoek. 

Tekst bij de viering 

Wit staat voor licht, reinheid, onschuld en wijst op de dood. Op Witte Donderdag werden in de oude kerk over 

veel versieringen doeken gehangen, als teken van rouw. Viooltjes zijn eenvoudige bloemen, ze zijn een teken van 

trouw, nederigheid. De kleur wit geeft juist ook iets weer van het licht, dat ons omgeeft, waardoor wij kunnen 

leven. Ze worden ook wel gezien als symbool voor Maria, de moeder van Jezus. De opgerolde doek verwijst 

natuurlijk naar de doek waarmee Jezus de voeten van zijn leerlingen afdroogde. 

Goede Vrijdag  

De schikking 

Door de stip zijn drie rode kruizen zichtbaar, een verwijzing naar Golgotha. Op de tafel voor de schikking zijn 

wat dobbelstenen gegooid. Deze stenen herinneren aan het dobbelen op Golgotha. 

Tekst bij de viering 

We zien de verbeelding van de straf die de Romeinen gaven aan misdadigers. Het was de wreedste en meest 

vernederende straf die men kon bedenken. De lange lezing van het Johannesevangelie laat een opeenvolging van 

gebeurtenissen horen, die wij vaak goed kennen. De diepe droefenis over de kruisiging wordt uitgebeeld in dit 

eenvoudige beeld. Hoe de vredevorst ter dood werd gebracht. Als alles gezegd lijkt, past alleen de eenvoud van 

die drie kruisen. 

Pasen  

De schikking 

Net als in de lezingen bij de vierde zondag staat ook op eerste paasdag ‘het zien’ centraal. Jezus leeft, hij is 

zichtbaar, herkenbaar en tastbaar! Ook in deze schikking wordt de stip het oog, de pupil. Rond het oog ontstaat 

een krans van kleinere ‘ogen’: glazen flesjes met een kleine witte Gerbera. Het weefsel is levend geworden door 

de bloesemtakken. 

 

Veelgestelde vragen over onze website 

Waar kan ik de liturgie van de zondagsdienst vinden? 

Op de homepage’ van onze website ziet u links een kader met daarin vermeld de eerstkomende dienst. Als u dan 

op de predikant klikt met de muis, opent zich de pdf met de liturgie van die zondag. Op de pagina kerkdiensten 

kunt u op dezelfde manier (klikken op de predikant) de liturgieën op uw scherm toveren van diensten die al 

geweest zijn. Wilt u de liturgie opslaan op uw computer? Rechtsboven op uw scherm is daarvoor een icoontje 

waarop u dan moet klikken.  

Hoe krijg ik de zondagsbrief op mijn scherm?  

Dit gaat precies hetzelfde als hierboven is uitgelegd m.b.t. de liturgien. In het linkerkader op de homepage klikt 

u op de nieuwsbrief van uw keuze (er staan er altijd twee voor u klaar) en dan opent zich de pdf en kunt u de 

nieuwsbrief lezen.  
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Collecten  

12 april: 1e collecte: Kerk in actie Kinderen in de knel; 2e collecte: wijkgemeente 

 

Lief en Leed 

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, hjoosten@kpnplanet.nl. Er 

zijn momenteel geen mededelingen. 

 

Extra pastorale zorg 

Heeft u in deze periode extra behoefte aan pastorale zorg? Onze predikanten zijn daarvoor beschikbaar!  

Ds Michiel Aten is telefonisch (06-10811430) en via Skype (m.c.aten@hotmail.com) te bereiken, bij voorkeur 

tussen 9 en 10 uur en tussen 16 en 17 uur.  

Ds Wietske Verkuyl houdt telefonisch/skype- spreekuur op dinsdag van 9.30-11.30 uur en op donderdag van 

14.00 tot 16.00 uur. Elly Moonen is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 10.00 - 12.00 uur.  

 

Hulp van de diaconie 

Heeft u hulp nodig? De diaconie helpt! U kunt uw hulpvraag het beste per mail sturen aan  

E christiaanscheen55@ziggo.nl  
 

Voedselhulp 

Er zijn in Loosduinen verschillende initiatieven gestart om kwetsbare mensen te helpen. U kunt uzelf of anderen 

hiervoor opgeven via de predikanten, pastoraal ouderenwerker, of diaconaal werker: 

• Bij 'Verzilveren' worden 2x in de week voor eenzame of zieke ouderen soepmaaltijden verzorgd. 

• Via een andere organisatie krijgt men 2x in de week een maaltijd plus ingrediënten om zelf eten te bereiden 

• Bij 'de Geest' kunt u voedsel brengen om maaltijden te bereiden (bel even als u iets wilt brengen) 

• Mensen die gebruik maken van de voedselbank kunnen extra maaltijden ontvangen. 

 

Telefooncirkel 

Voor oudere gemeenteleden in Zuidwest is er de mogelijkheid aan te sluiten bij de Telefooncirkel. U wordt dan 

maximaal 3x per week ‘s ochtends (op maandag, woensdag en vrijdag) kort gebeld door een mede-deelnemer. Als 

u dat wilt, kunt u dan op een ander tijdstip meer uitgebreid met een van de overige deelnemers bellen. Neem, als 

dit u aanspreekt, contact op met Nico Tetteroo (Abdijkerk): 06-44568721, of: nicotetteroo@kpnmail.nl. 

 
 

Tips 

• Doe mee met het Taizé-avondgebed, elke avond om 20:30 uur live te volgen nu deze broedergemeenschap in 

Frankrijk gesloten is voor gasten.  

• Lees positieve artikelen, zoals deze: 'Rampen en crises halen het beste in mensen naar boven' van Rutger 

Bregman. 

• Help een ander! Bijvoorbeeld door een kaartje te sturen naar 'oma's', of door je hulp aan te bieden op het 

platform nietalleen.nl (daar kun je ook hulp vragen als je die kunt gebruiken). Omroep West maakte ook een 

overzicht van waar je nu hulp kunt aanbieden en vragen.  

• Kijk een goeie film. IDFA stelt 302 documentaires gratis beschikbaar. 

• Laat je voorlezen! Extra gratis luisterboeken zijn online gezet, ook voor niet leden van de Bibliotheek. 

• Er is een nieuw platform met vraag en aanbod van hulp: do-good.nu/denhaag (naast nietalleen.nl) 
 

 

De Abdijkerk is voorlopig elke donderdag van 10 tot 12 uur open om een kaarsje aan te steken en/of één van 

onze voorgangers te spreken.  

 

 

Wij wensen u – ondanks alles – gezegende paasdagen toe! 
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