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

Zomer-orgelbespeling door Petra Veenswijk
Op zondagmiddag 11 augustus om 15.30 uur is er weer een orgelbespeling op het fraaie orgel van de
Abdijkerk in de serie ‘een vrouwelijk toon’, waarin vier Nederlandse en vier buitenlandse vrouwelijke
organisten van naam concerteren. De Delftse organiste Petra Veenswijk speelt dan werken van Bach,
Guilmant, Saint- Saëns, Léfebure-Wély, Bonis en Gigout. De toegang is gratis (met vrijwillige collecte)
en er is een gratis drankje na afloop.
De kerk (gelegen aan de Willem III straat) is al open vanaf 14.30 uur voor bezichtiging, waaronder de
tentoonstelling ‘Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag’: op panelen wordt de geschiedenis van de
protestantse Diaconie van Den Haag uitgelicht sinds 1575 tot nu.
Inloopochtend
Op donderdag 15 augustus gaan we weer verder met de inloopochtenden. U bent vanaf 10 uur harte
welkom om binnen te lopen voor een kopje koffie of thee en een praatje. De rest van het jaar steeds
op de 1ste en 3de donderdag van de maand, van 10 tot 12 uur in de Abdijkerk.

Afscheidsdienst ds. Nico Riemersma
Op zondag 1 september zal ds. Nico Riemersma zijn afscheidsdienst houden in de Bosbeskapel.
Belangstellenden zijn in deze kerkdienst van harte welkom. Na de kerkdienst is er ruimschoots
gelegenheid om Nico en zijn vrouw Mirjam de hand te schudden.
Namens de locatiecommissie,

Collecteopbrengst 4 augustus

Marga van Arendonk

Abdijkerk

Baby Bullen Bank (Abdijkerk + Houthaghe)
Wijk Jeugdwerk (Abdijkerk), Houthaghe gemeente (Houthaghe)

Houthaghe

€ 264,68
€ 173,76

€ 30,45
€ 43,95

Collectes 11augustus: 1e Abdijkerk + Houthaghe: Werelddiaconaat Zuid Afrika
2e Abdijkerk Wijkgemeente. Houthaghe: Houthaghe gemeente
1e Collecte - Kerk in Actie - Werelddiaconaat: Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken
gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de
jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de
cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren
jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van
trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze
nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900
jongeren huiswerkbegeleiding.
Diaconie
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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
Naar wie de bloemen vandaag gaan, wordt tijdens de dienst bekendgemaakt.

Diensten komende week
17/08 19:30 Woonzorgpark
18/08 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. G. Sipkema
Ds. K. Wigboldus
Ds. M.C. Aten
Ds. M.J.T. Burema
Ds. S.H. Smits
Pastor H. Verbaarschot
D.s M. Kroes
Pastor J. Batist
Mw. M. Anema

11/08 14:30

11/08 15:30

AK Bezichtiging kerk en de
tentoonstelling 5 eeuwen
armenzorg in Den Haag
AK Orgelbespeling door
Petra Veenswijk

Korte impressie Nijmeegse Vierdaagse 2019
Op een even ontspannende wijze als in eerdere jaren heb ik de Nijmeegse Vierdaagse voor de 26e
keer uitgelopen. En ook dit jaar weer heb ik ook nog tijdens de wandelweek donaties voor
stamceldonoronderzoek binnengehaald; van de eigenaar van café De Blaauwe Hand in Nijmegen, en op
de derde dag: van een bewoner langs de route en een van zijn kennissen, die aan een tafeltje met een
drankje in de hand de wandelaars zagen voorbijtrekken. In Groesbeek verraste een groepje
muzikanten me met “Oh, oh, De Haag, mauie stad achtâh de dùine“. Eind augustus laat ik via de
Zondagsbrief de totaalopbrengst weten van sponsoring voor stamceldonoronderzoek 2019 door
Vierdaagse lopers, én het bedrag dat ‘mijn’ sponsoren hebben gedoneerd.
Nico Tetteroo.
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