Pinksterbrief

21e jaargang nr.25 – 9 juni 2019

Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Michiel Aten is de komende weken vrij. Vanaf 1 juli is hij weer terug en bereikbaar. Tot die tijd kunt u een
beroep doen op Joost de Bruijn 06 53679264 of Wietske Verkuijl 06 38267000.
Boeiende bijeenkomsten
Op 11 en 25 juni zijn er avonden over 'Keltische Spiritualiteit' in de Abdijkerk, vanaf 20.00 u. onder leiding van
Wietske. Graag even opgeven. Op de 25e komt Truus Kreeft met ons Keltische patronen tekenen. Opgave vóór 18 juni in
verband met de aanschaf van materiaal (€ 1,- tot € 3 ,-).
Op 14 juni gaan we wandelen in de natuur! Marianne Stahlie wandelt mee en kan ons vertellen wat we zien, ruiken en
proeven! De wandeling is niet zwaar en halverwege is er koffie en thee. Hiervoor graag opgeven bij Wietske! Vertrek: om
9.30 uur bij de Abdijkerk. Met hartelijke groet, Wietske Verkuyl, 06-38267000
Inzamelen voor Kerk in Actie
Postzegels, Munten, Kaarten e.d. en een tweede leven voor uw oude mobieltje, Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in
actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude
mobieltje, ansicht/ gewone en geboortekaarten, postzegels en oud Nederlands en Buitenlands muntgeld en briefgeld in te
leveren in de kerk. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en
Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen. Knip postzegels ruim van de envelop. Maar knip geen postzegels van
ansichtkaarten. Kijkt u ook eens op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties. De landelijke opbrengst in 2018 was € 28.969
De verzamelmand staat in de kloostergang !
Diaconie.
Hulp gevraagd
Tijdens de volgende Kliederkerk, op 26 juni aanstaande, hopen we met alle deelnemers te genieten van een heerlijk buffet.
Momenteel zoeken wij mensen die voor ons buffet een gerecht zouden willen bereiden (denk bijvoorbeeld aan een salade,
wraps, quiche, cake etc.). Wij vragen u dan het gerecht op 26 juni om 17.00 uur bij ons (Ds. W.E. den Hertogschool,
Luxemburgstraat 7) te komen brengen. Natuurlijk mag u gelijk ook mee blijven eten! Als u ons wilt helpen, vragen wij u
contact op te nemen met Jantine Wignand, kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl of 070-3972495, en te laten weten welk
gerecht u van plan bent te maken en voor hoeveel personen dit geschikt is (graag uiterlijk vrijdag 21 juni). Alvast hartelijk
bedankt! Het Kliederkerk-team
Weeksluitingen WoonZorgPark
In het WoonZorgPark zitten we een beetje krap met vrijwilligers voor de weeksluiting op zaterdagavond. De werkzaamheden
zijn: het klaarzetten van de spullen op het podium, het ophalen en terugbrengen van bewoners en het schenken van
koffie/thee. Als vrijwilliger ben je van 18.45 uur tot 21.00 uur bezig. We zoeken mensen die dit 1x per maand willen doen.
Bent u geïnteresseerd? Bel of mail met Yvonne Schoonhoven (bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag), 070-8881703
of 06-12186084, y.schoonhoven@saffiergroep.nl
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 familie Wignand (Karperdaal 67).
Wie helpt?
Buurt-en-Kerkhuis Shalom hoorde van drie buurtbewoners dat zij graag naailessen willen volgen. Daarom zoeken wij iemand
die daarin kan les geven en enkele naaimachines kan leveren.
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Banenmarkt in de Shalomkerk.
Ben je op zoek naar werk, wil je een eigen onderneming starten, zoek je een stageplaats en/of vrijwilligerswerk? Kom dan
naar de banenmarkt op donderdag 20 juni tussen 17 en 19 naar de Shalomkerk. Na de vorige banenmarkten had bijna de
helft van de bezoekers een vervolgafspraak met een werkgever, een aantal van hen zelfs meteen een baan. Onder hen ook
jongeren. Verder is er eenvoudige maaltijd en drankje (zolang de voorraad strekt!), een gratis beautysalon en een gratis
weerbaarheidstraining. Toegang gratis, van tevoren aanmelden is niet nodig. Meer informatie: kbuist@stekdenhaag.nl.
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 ernaartoe en weer terug, en wat voor een cadeau
nemen we mee komen aan de orde. Voor informatie kunt u terecht bij Jochum Talsma, 070-3970459 of
bjtalsma@hotmail.com.
Collecteopbrengst 31mei en 2 juni
Abdijkerk
Houthaghe
31 mei: Wijkdiaconie.
€ 74,05
Wijkgemeente.
€ 67,95
2 juni: Centrale Diaconie.
€ 147,02
€ 38,50
Wijkgemeente.
€ 162,72
Houthaghe gemeente.
€ 64,95
Collectes zondag 9 juni
Abdijkerk. 1e. Wijkdiaconie. 2e. Kerk in Actie. Zending China
Houthaghe. 1e. Kerk in Actie. Zending China. 2e. Houthaghe gemeente
2e Collecte, Pinksterzendingcollecte “Bijbelverspreiding op het Chinese platteland”. In de Chinese provincie Yunnan wonen
25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn
er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van
groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor
de White Yi ook een Bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het
Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de
Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt. 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. Geen mededelingen.
Bloemengroet
De bloemen vanuit de Abdijgemeente gaan vandaag naar dhr. de Quaasteniet.
Bedankt
Bedankt voor de prachtige bloemen die wij tijdens ons ziek-zijn mochten ontvangen. Familie Wagenveld
Diensten komende week
15/06 19:30 Woonzorgpark
16/06 10:00 Abdijkerk
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Bosbeskapel
Shalomkerk
Houthaghe
Clarakapel
Franciscuskerk
Nw. Berkendael
Tabitha

Mw. P. Vossegat- de Bruin
Ds. R.J. de Vries
Ds. M. E. de Dulk
Mw. R. Slot-de Haan
Ds. G.J. Sipkema
Pastor R. Nangu
Dhr. E. Leune
Pastor J. Batist
Geen opgave
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AK
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20:00
11:00

16/06

15:30
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Keltische spiritualiteit
Ontmoeting oude en nieuwe
bewoners
Zondagmatinee
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