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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
WERKGROEP LICHTENBERG
Na het bezoek van onze partnergemeente uit Lichtenberg, Weigmansdorf en Mudisdorf, van 2
jaar geleden, hebben wij nu een uitnodiging ontvangen om hen te komen bezoeken in het weekeind
van 8 tot 10 november 2019. Daar zijn we heel blij mee, om hun weer te ontmoeten. Vanaf nu kunt u als
gemeenteleden, zich aanmelden om ook eens mee te gaan. Er is op dit moment een voorbereidingsgroep die
nadenkt over een thema wat wij tijdens dit bezoek centraal willen stellen in de gesprekken. Ook praktische
onderwerpen als, hoe en wanneer reizen wij er naar toe, en weer terug. En wat voor een cadeau nemen we mee,
komen aan de orde. Voor informatie kunt u terecht bij Jochum Talsma tel 070-3970459 of
bjtalsma@hotmail.com
LICHTDELEN IN LONDEN
In het eerste weekend van mei was Lichtdelen aanwezig op de Messy Church International Conference in
Londen. Dit was een onmisbare gelegenheid om nieuwe ideeën op te doen voor onze eigen Kliederkerk op de den
Hertogschool in Loosduinen. Het was een bijeenkomst van Kliederkerk beoefenaars van over de hele wereld. Het
was mooi om te zien dat mensen uit enorm verschillende landen en culturen samen werken aan het overbrengen
van geloofsverhalen op een creatieve en nieuwe manier.
Wilt u meer weten over dit weekend of kennismaken met Lichtdelen? Neem dan eens contact op met Louise den
Hoed. Zij is Missionair Pionier van Lichtdelen en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze Pioniersplek
in Loosduinen.
INLOOPOCHTENDEN ABDIJKERK
Op donderdag 16 mei is er weer een inloopochtend in de Abdijkerk van 10 tot 12 uur. In juni is er ook
inloopochtend op de donderdagen 6 en 20 juni. Iedereen welkom om even binnen te lopen voor een kopje koffie
of thee en een praatje. Neem vooral ook eens een buurman, buurvrouw of bekende mee! Bij de inloopochtenden
is altijd ook één van de predikanten aanwezig voor een persoonlijk gesprek mocht u dat willen.
VOORBEELDBRIEVEN VAN AMNESTY INTERNATIONAL
Na de dienst worden weer voorbeeldbrieven van Amnesty International uitgereikt. Schrijf zo'n brief over en
verzend deze. Op www.amnesty.nl kunt u bij 'Kom in actie!' ook zulke brieven downloaden en voor verzending
bewerken. Maar u kunt daarop ook petities tekenen of van daaruit heel eenvoudig een mailtje sturen.
Dank u wel, Peter Spaans
COLLECTEOPBRENGST 5 MEI 2019
Noodhulp Syrie
Wijkgemeente
Houthaghe gemeente
Nagekomen spaardoosje

ABDIJKERK
€ 292,38
€ 181,57
€ 61,85
€ 10,—

HOUTHAGHE
€ 42, 80

Collectes zondag 12 mei
Abdijkerk 1e Wijkdiaconie, 2e Jeugdwerk JOP
Houthaghe 1e Jeugdwerk JOP 2e gemeente (Houthaghe)
2e Collecte Protestantse Kerk JOP. (jeugdwerk). “Op school het geloof ontdekken”.
Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw
geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof
en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij
godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit
van de school. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken,
te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie
werk met deze collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken.
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Totaal opbrengst project Mamas
Abdijkerk Bosbeskapel Shalomkerk Totaal Zuidwest
Paasviering Ouderen € 657,70
Spaardoosjes
€ 565,50 €
270,60 € 684,72
Collecte
€ 737,92 €
496,31 € 294,10
Giften
€ 40,00 €
152,00 €
10,00
€ 2.001,12 €
918,91 € 988,82 €
3.908,85
DAGTOCHT NAAR ZEELAND
Op woensdag 22 mei organiseert de diaconie van de Abdijkerk een dagtocht naar Zeeland. Per touringcar rijden
we naar Ouwerkerk waar het Waternood Museum wordt bezocht. Na de koffietafel volgt er een mooie route
over Schouwen Duiveland en de Brouwersdam.Op de Haringvlietdam wordt gepauzeerd voor een consumptie en
daarna weer terug naar Loosduinen.
Vertrek om half 9 en we verwachten rond 18.15 weer in Loosduinen te zijn. Deze geheel verzorgde dag kost €
45,—. Er zijn nog een paar plaatsen vrij in de bus en als u mee wilt kunt u zich opgeven bij Joke Molenkamp tel.
070-397 90 15
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.





Dhr. Don Barents is, na een korte periode in het ziekenhuis, afgelopen week weer thuisgekomen. Het gaat naar
omstandigheden goed met hem. Hij wil graag zijn grote dankbaarheid overbrengen voor de vele blijken van
medeleven, die hij in de afgelopen dagen mocht ontvangen van vele gemeenteleden.
Mevr. E.Beekhuis - Kraayeveld is vanaf 2 mei opgenomen in Verpleeghuid Houtwijk – afdeling Parel, kamer 196 Arch. Duikerstraat 19 – 2552 ZV Den Haag

BLOEMENGROET:
 De bloemen gaan zondag naar mw. Jozien van den Boom
BEDANKT!
 Lieve mensen,
Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die ons vandaag door Anneke Beekhuis werden gebracht! Mede
daardoor blijven wij ons met de gemeente rondom de Abdijkerk verbonden voelen.
Bep en Kees van Wijk
Diensten komende week
18/05 19:30 Woonzorgpark
19/05 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

Agenda
ds. Y. Schoonhoven
ds. H. van Laren
ds. M. Koster
ds. N. Pronk
ds. M.J.T. Burema
pastor J.A. Smit
pastor N. de Hoop
pastor W. van der Lans
Geen dienst

14/05
14/05
15/05
15/05
15/05
16/05
16/05
17/05
17/05
19/05

10:00
20:00
10:00
14:00
14:30
10:00
20:00
9:30

Shalomkerk Kring Spirituele oefening
Abdijkerk
Keltische spiritualiteit
H. Agneskerk ‘Bidden: diep van binnen, hoog naar boven!’
Shalomkerk Nieuwe Theologische Inzichten
Houthaghe Groothuisbezoek Houthaghe
Abdijkerk
Inloopochtend
Bosbeskapel De Heilige Rita’
Abdijkerk
De natuur in
Kloosterreis Chevetogne
15:30 Abdijkerk
Zondagmatinee

GEVRAAGD
De artikelen in de vitrine, de boekenkast en het kaartenrek worden door veel bezoekers van de kerk gevonden
en regelmatig wordt er wat verkocht. Voorraad hiervoor is dan ook altijd welkom. Heeft u spullen voor de vitrine
of kleine boekjes voor de boekenkast? Of bent u creatief en wilt u zelfgemaakte kaarten schenken voor de
verkoop? Dan kunt u deze altijd afgeven bij de koster of bij de fam. Wignand (Karperdaal 67).
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