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20e jaargang nr. 33 – 5 augustus 2018

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

Namens de locatiecommissie heten wij eventuele vakantiegangers in ons midden
van harte welkom!

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.
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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Collecteopbrengsten 29 juli
Wijkdiaconie
Wijkgemeente/Houthaghe gemeente

Abdijkerk
€ 180,10
€ 159,05

Houthaghe
€ 37,80
€ 46,20

Collectes zondag 5 augustus
1e Collecte: JONGTransvaal
Een plek waar je je als jongere thuis voelt, waar je geholpen wordt als je ergens mee zit en waar je
kunt werken aan je toekomst. Zo’n plek gun je natuurlijk iedereen. JONGTransvaal is actief in de
Julianakerk aan de Paardenberstraat 1 voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit Transvaal en de
Schilderswijk. Het project biedt vier dagen in de week een gastvrije ruimte voor een kopje thee, een
praatje, een rustige werkplek en hulp van leraren bij hun huiswerk. De Diaconie ondersteunt dit
werk van harte. We willen deze jongeren graag blijven ondersteunen en daarom graag uw bijdrage.
2e Collecte: Wijkgemeente/Houthaghe gemeente
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.

❖ Mevrouw M.Spaans-Tukker is na een kort verblijf in het HAGA ziekenhuis, weer teruggekeerd
naar haar kamer in het Woonzorghuis Prinsenhof, kamer 2.44, Gravin Juliana van Stolberglaan 1,
2263 AA in Leidschendam. Zij revalideert hier na een heupoperatie als gevolg van een val. Liever
(nog) geen bezoek vanwege zwakte en vermoeidheid.
❖ Mevr. Wietske Veenstra is na een val opgenomen in verpleeghuis Mechropa, Scheveningseweg 96,
2584 AC
Bloemengroet
De bloemen gaan naar mw. Voois in Duinhage.
Bedankt!
Heel veel dank voor het prachtige boeket zomerbloemen dat ik mocht ontvangen. Froukje van den
Akker.
Diensten komende week
11/08 18:45 Woonzorgpark
12/08 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

Ds M.C. Aten
Ds M.C. Aten
ds. T.M. van Montfoort
ds. R. Slot-de Haan
Ds. G.J. Sipkema
Pastor B. Janssens
Onbekend
Geen dienst
ds. G.J. Sipkema

Agenda
12/08 14:30 AK Openstelling
15:30
Orgelbespeling
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