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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Namens de locatiecommissie wensen wij eventuele vakantiegangers in ons midden
van harte welkom!

Sponsors bedankt!
De Vierdaagse 2018 heb ik (weer)
probleemloos uitgelopen, met dit
jaar het 25e ‘Vierdaagsekruisje’ als
beloning. Afgelopen zondag hoorde
ik van veel gemeenteleden dat ze
me gesponsord hebben waarvoor ik
uiteraard enorm dankbaar ben. Ik
laat begin september 2018 via de
Zondagsbrief weten met welk bedrag ik gesponsord
ben en hoeveel de totaalopbrengst van alle
gesponsorde Vierdaagselopers in 2018 bedraagt.
Nico Tetteroo

Activiteiten in Den Haag-Zuidwest 2018-2019
Nieuwsgierig naar wat er allemaal te doen is?
Download de folder op www.loosduinen-centrum.nl.
De informatiekrant ontvangt u begin september.

Scheveningers op kasteel Rechteren
Dhr. Geert Bakker is op zoek naar informatie:
In de oorlog logeerde een groep Scheveningse vissers, die weg moest vanwege de Atlantikwall, op het grote
kasteel Rechteren bij Dalfsen. De graaf en gravin woonden daartoe tijdelijk in hun koetshuis. Een heel
bijzonder oorlogsverhaal met vooral mooie kanten, dat het waard is alsnog uit de mond van betrokkenen of
familie te worden opgetekend. Er is een tekst met foto uit de salon van Rechteren en een lijst met 30 namen
voorhanden.
Wie heeft hierover gehoord?
U kunt contact opnemen met dhr. Bakker, Willem III-straat 116,  06 209 609 00
Zie ook http://www.scheveningen-duindorp.nl/forum/index.php?topic=1018.msg17675#msg17675
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Collecteopbrengsten 22 juli
Centrale Diaconie
Wijkgemeente / Houthaghe

Abdijkerk
€ 166,75
€ 177,75

Houthaghe
€ 29,00
€ 42,40

De collectes van vandaag zijn voor de Wijkdiaconie en de Wijkgemeente (t.b.v. Jeugdwerk) / Houthaghe
Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten,  06-30984979, hjoosten@kpnplanet.nl. Het is altijd
verstandig voordat u ergens op bezoek gaat, even navraag te doen of de persoon die u wilt bezoeken, nog steeds is
opgenomen. Een brief of kaartje doet ook veel goed. Alle adressen zijn in Den Haag tenzij anders vermeld.

❖ Mevr. Spaans -Tukker verblijft ter revalidatie tijdelijk in verpleeghuis ’Prinsenhof’, Gravin Juliana van
Stolberglaan 1, 2263 AA Leidschendam, afd. Oranjestein K 2.60. Mocht u mw. Spaans willen bezoeken,
neem dan eerst even telefonisch contact op met het verpleeghuis. Tel.nr. 070-7562400.
❖ Mevr. V.d. Kruyk van het Cantateplein is opgenomen in het Hagaziekenhuis, locatie Leyenburg. U kunt een
kaartje sturen naar het algemene adres: Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA
❖ Mevr. Wietske Veenstra is na een val opgenomen in verpleeghuis Mechropa, Scheveningseweg 96, 2584 AC
Bloemengroet
❖ De bloemen gaan naar mevr. Froukje v.d. Akker

Diensten komende week
04/08 18:45 Woonzorgpark
05/08 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk
10:00 Houthaghe
10:30 Clarakapel
10:30 Franciscuskerk
11:30 Nw. Berkendael
16:30 Tabitha

mevr. P. Vossegat-de Bruin
ds. L. de Leeuw
ds. N.A. Riemersma
ds. N. Pronk
ds. N.L. van Dorp
ds. J. Zuur
mevr. H. Verbaarschot
pastor R. Vink
zangdienst

Agenda
05/08 14:30 AK
15:30

Openstelling
Orgelbespeling

Bezorger gezocht

Samenklank is op zoek naar een bezorger voor wijk 18, de Symfonie-buurt. Het gaat om dertien
adressen waar tien keer per jaar de Samenklank bezorgd moet worden. Op de uitgifte-dag kunt u de
bladen ophalen in de Abdijkerk en dan in de loop van de week bezorgen. Wie komt ons team
versterken? Meer informatie of inlichtingen bij Joost en Joke van Aken, jenjvanaken@casema.nl
of  3911447.
Op vakantie? Luister mee op www.kerkomroep.nl
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