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jaargang nr. 34 – 12 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!
Orgelbespeling zondagmiddag 12 augustus door Warner Fokkens

Voorafgaande aan de bespeling kunt u vanaf 14.30 uur de kerk en de tentoonstelling over
Haagse torenuurwerken bezoeken.
Organist Warner Fokkens zal de volgende werken ten gehore brengen:
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
• Badinerie (arr. W.Fokkens)
• Concerto C-dur BWV 595
• Trio c-moll BWV 585 (adagio – allegro)
William Wallond (1725-1770)
Voluntary no. 1 e – moll
Johann Gottfried Walther (1684-1748)
Concerto del Sign. Meck (allegro – adagio – allegro)
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Arrival of the Queen of Sheba
John Williams (* 1932)
Theme for Schindler’s List
=== collecte ===
Ruud Bos (* 1936)
De Fabriek (1980)
Na afloop bieden wij u graag een gratis kopje thee of koffie aan.
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
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl
Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl
Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl

Collecteopbrengsten 5 augustus

Abdijkerk

Houthaghe

JONGTransvaal.

€ 200,50.

€ 40,45

Wijkgemeente / Houthaghe-gemeente.

€ 167,77.

€ 39,70

Collecten zondag 12 augustus:
1e Centrale diaconie / Houthaghe-gemeente, 2e Kerk in Actie / Zending Kameroen,
Zending in Kameroen
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor
geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap
onderwijs en gedragstherapie. De school staat in de stad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier
leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en
sociale vaardigheden. En voor oudere kinderen allerlei vakonderwijs. Zo kunnen ze bijdragen aan het
gezinsinkomen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun verstandelijk
gehandicapte kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig
gehandicapten kinderen passend onderwijs krijgen.
Diaconie.
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 mevrouw Nel v.d. Wees, Willem III – straat ?

Diensten komende week
18/08 18:45 Woonzorgpark
19/08 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 D.L. Schiethart
Mw. J.W. Vree-van Dongen
Ds. J.A. Tielkemeijer
Ds. N.L. van Dorp
Ds. M. Kroes
Ds. J. Zuur
Pastor J. Batist
Geen opgave

Agenda
19/08 14:30 AK Openstelling
15:30
Orgelbespeling
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