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

Oecumenische kalender voor de Paastijd 2019
Vorig jaar brachten de rooms-katholieke en protestantse pastores van Den Haag-Zuidwest een oecumenische
kalender uit voor de periode tussen Pasen en Pinksteren. Dat was een groot succes. We besloten om dit jaar
opnieuw een dergelijke kalender te maken. Elke pastor is voor een week verantwoordelijk: met een meditatie,
een beeld, een lied, een gedicht, een gebed en een Bijbelverhaal. Vorig jaar was de uitgave gratis. Dit jaar
vragen we om een kleine bijdrage: € 5. We vragen u, als u intekent op de uitgave, om de bijdrage direct te
betalen. Als het goed is, staat er iemand van de locatie bij de intekenlijst die het geld int. Nico Riemersma

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. Op zondagmorgen vanaf 9.00 uur maakt u de kerkzaal in orde, maakt u de
liturgische tafel gereed, plaatst de liederen op het liedbord, deelt de liedboeken 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. Info: Sarie Talsma, tel. 070-3970459 / sarietalsma@hotmail.com.
Vandaag Zondagmatinee met Joost Willemze, harp
Vanmiddag is de harpist Joost Willemze te gast op de Zondagmatinee. Hij trad al eerder op in onze kerk en liet
horen dat dit bijzondere instrument hier geweldig klinkt. In dit concert laat hij vele kanten van de harp horen
met werken van zowel bekende (Bach, Fauré, Rota) als minder bekende componisten (De la Presle en Salzedo).
Het belooft een mooie middag te worden. Het volledige programma vindt u op www.abdijkerk.info.
Oecumenische Dienst in de Abdijkerk op dinsdagavond 16 april a.s.
In de Lijdensweek voor Pasen wordt er een Oecumenische Dienst georganiseerd in de Abdijkerk samen met de
leden van de Maria van Eik en Duinenkerk.
Deze dienst zal het karakter hebben van een Taizé dienst met veel gezang en ook meditatie.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de heer Klaassen op piano en fluit, samen met het R.K. koor.
De deuren van de Abdijkerk gaan om 18.30 open, zodat de dienst om 19.00 uur kan beginnen.
Namens de leden van de Werkgroep Oecumene wordt u van harte uitgenodigd deze dienst mee te beleven.
Inloopochtend Abdijkerk
Op donderdag 18 april, Witte Donderdag, is er ook inloopochtend in de Abdijkerk, van 10 tot 12 uur.
Informatieavond Chevetogne-reis
Op dinsdag 23 april is er een informatie avond over de Chevetogne-reis om 19.30 uur in de Abdijkerk. Alle
mensen die zich hebben ingeschreven zijn van harte welkom om reis en verblijf met elkaar te gaan bespreken.
Iedereen die zich nog niet had opgegeven mag ook langskomen op die avond, maar alle gereserveerde plaatsen in
het klooster zijn al vergeven.

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van de abdijgemeente naar mevrouw. Atie Beck van Bladeren
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Collecteopbrengst zondag 7 april

Abdijkerk

Houthaghe

Zending Rwanda.
€ 398,47
€ 21,50
Wijkgemeente.
€ 246,11
Houthaghe gemeente.
€ 41,20
Collecten vandaag 14 april:
Abdijkerk: 1e wijkdiaconie, 2e JOP
Houthaghe: 1e HaaStu, 2e Houthaghe gemeente
Bij de collecten: 1e Collecte Noodhulp voor slachtoffers Cycloon Idai. Zuidoost-Afrika
Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met
golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer
dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffenen zijn
mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en
medicijnen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun is zeer hard
nodig! De Haagse Diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen.
2e Collecte PKN Jeugdwerk “Jongeren doorleven het Paasverhaal. ”Veel christelijke jongeren hebben het
paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant,
ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de Paas Challenge. In dit spel met ‘Wie-is-demol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze
krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de
opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot
succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Helpt u mee ?
zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.
Zendingsbusje in de Kloostergang. € 24,82
Postzegels via Dhr. Kroon. € 234,50
Spaardoosjes Vandaag en volgende week kunt u de spaardoosjes, waarvoor gespaard is voor de MAMMAS in
Zuid-Afrika inleveren. Bij voorbaat dank.
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. Deze keer geen nieuwe berichten.

Geen mededelingen

Bedankt!
Voor de blijken van belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder en
oma mevr. Gerrie Hartman – Verweij zeggen wij u langs deze weg hartelijk dank. Namens de familie L. Hartman

Diensten Stille week
18/04
AK 19:30 Witte donderdag
19/04
AK 19:30 Goede vrijdag
20/04 AK 18:30 Kinder paaswake
20/04 AK 22:00 Paaswake
18/04
BK 19:30
Witte donderdag
19/04
BK 19:30
Goede vrijdag
20/04 BK 21:00
Paaswake
18/04
SK 19:30 Witte donderdag
19/04
SK 19:30 Goede vrijdag
20/04 SK 22:00 Paaswake
19/04
Hh19:00
Goede vrijdag
18/04
Ck 15:00
Witte donderdag
19/04
Ck 15:00
Goede vrijdag
19/04
Tb 16:00 Goede Vrijdag
20/04 Wz19:30 Paaswake
Wz = Woonzorgpark / Hh = Houthaghe

Ds. W. Verkuyl s&t
Ds. M.C. Aten
Ds. W. Verkuyl
Ds. W. Verkuyl
Ds. M. Koster s&t
Ds. M. Koster
Dr. N.A. Riemersma
Ds. N. Pronk s&t
Ds. N. Pronk
Ds. D.L. Schiethart
Ds. F. Fennema s&t
Ds. M. Kroes en
Pastor N. de Hoop
Ds. N. van Dorp s&t
Ds. Y. Schoonhoven
/ Ck = Clarakapel /

Agenda
15/04
AK
09:30
Crea-groep
15/04
BK
20:00
Film: Médecin de campagne
16/04
SK
10:00
Kring Spirituele oefening
17/04
SK
14:00
Nieuwe Theologische Inzichten
17/04
AK
19:30
Christelijke meditatie
24/04
AK
14:00
Bijbelgespreksgroep
Paasvieringen
21/04 10:00
Abdijkerk
Ds. M. Aten
10:00
Bosbeskapel
Dr. N.A. Riemersma
10:00
Shalomkerk
Ds. D. L Schiethart
10:00
Houthaghe
Ds. P. Sanders
10:30
Clarakapel
Pastor H. de Hoop
10:30
Franciscuskerk
Ds. M. Kroes
10:30
Nw.Berkendael
Pastor R. Vink
16:00
Tabitha
Mw. J. Bregman
NB = Nw. Berkendael / Tb = Tabitha.
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Paasviering met onze ouderen in de Abdijkerk
Ouderenmiddag met Paasviering op 9 april 2019 in de Abdijkerk. Wat was het weer een gezellige en serieuze
middag in de Abdijkerk om samen met de ouderen van onze gemeente het feest van Pasen te herdenken.
Naast het programmablad werd er aan iedereen het blad van de Open Deur uitgereikt, dat beschrijft de weg
naar Pasen met Iconen. We konden met elkaar de uitgezochte liederen zingen, luisteren naar de voorgelezen
bijbelgedeeltes, een verhaal, gebeden en gedichten. Iedereen mocht het blad van de Open Deur mee naar huis
nemen om op deze manier de niet gelezen stukken zelf te lezen thuis.
Voor alle aanwezigen was er veel te snoepen, drinken en natuurlijk de broodmaaltijd aan het einde van de
middag.
Na uiteindelijk ook nog een plantje en een hand van de predikanten, ging iedereen voldaan naar huis. De
locatiecommissie en veel vrijwilligers hebben deze middag weer fantastisch voorbereid en georganiseerd. Heel
erg bedankt hiervoor! Op de foto van Fred Hoenderdos kunt u zien hoeveel mensen er op deze middag genoten
hebben. Hopend dat u allen volgend jaar weer aanwezig kunt zijn, wens ik u een gezegende Paasweek toe.
Hetty de Borst-van Setten
Hartelijk dank
Voor het eerst waren wij van de partij op de Paasmiddag voor ouderen van onze wijkgemeente.
Geweldige ervaring. Dat is ook gemeente zijn!
Dank aan de organisatie. Het heeft ons aan niets ontbroken.
Twee bezoekers
Thema seizoen 2019-2020: 'Beeldend geloven'
Een geloofsovertuiging wordt niet alleen gevoed met woorden. Het is van alle tijden dat ook beelden, muziek,
gebaren onze principes en overtuigingen voeden en ons helpen ze te herinneren. Vanuit de taakgroep Vorming en
Bezinning in samenspraak met de predikanten van onze wijkgemeente is voor komend seizoen gekozen voor het
leidend thema: 'Beeldend geloven'. We willen daarmee aan de slag op Startzondag en op verschillende wijze bij
andere bijeenkomsten in het seizoen 2019-2020. Mocht iemand rond dit thema een idee hebben voor een
bijeenkomst, dan kunt u dit kortsluiten - graag uiterlijk 12 mei a.s. - met ondergetekende. Als u een rol wilt
spelen in het leiden van zo'n bijeenkomst wordt dat zeer op prijs gesteld. We zijn als taakgroep benieuwd welke
activiteiten bedacht zullen worden en hopen dat velen mee zullen doen.
Namens de taakgroep Vorming & Bezinning,
Martin Koster m.koster@kpnplanet.nl
070 4065871
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