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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
ZOMER-ORGELBESPELING IN ABDIJKERK DOOR SUSANNA VEERMAN
Vanmiddag om 15.30 uur bespeelt de Amsterdamse organiste Susanna
Veerman het machtige Reicher-orgel van de Abdijkerk in de serie ‘een vrouwelijk
toon’, waarin vier Nederlandse en vier buitenlandse vrouwelijke organisten van naam
concerteren. Zij zal werken spelen van Muffat, Böhm, Boëllmann, Guilmant, Bélier,
Franck en Andriessen. 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.
Meer info op www.abdijkerk.info.
WARM AFSCHEID
Beste mensen,
Terugkijkend op het warme afscheid van vorige week zondag, dank ik jullie hartelijk voor jullie fijne woorden,
kaarten en cadeau's.
Ik wens jullie alle goeds toe, tot ziens en ga met God!
Joost de Bruijn
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,
Marga van Arendonk
COLLECTEOPBRENGST 11 AUGUSTUS
Werelddiaconaat Zuid Afrika.
Wijkgemeente.
Houthaghe gemeente.

ABDIJKERK
€ 251,37
€ 196,42
€ 49,20

HOUTHAGHE
€ 30,00

COLLECTEDOELEN 18AUGUSTUS:
1e Centrale diaconie
Abdijkerk + Houthaghe
2e Wijkgemeente
Abdijkerk
2e Houthaghe gemeente
Houthaghe
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.
POSTBODES GEVRAAGD.
In het gemeentecentrum liggen brieven voor de verjaardagsmiddag van 4 september aanstaande.
Wilt u er ook een paar in uw buurt rondbrengen?
Alvast bedankt.
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DIENSTEN KOMENDE WEEK
24/08 19:30 Woonzorgpark ds. A. Cuperus
ds. K. J. Buist Schrift en Tafel
25/08 10:00 Abdijkerk
ds. M. Koster Schrift en Tafel
10:00 Bosbeskapel
ds. D.L. Schiethart Schrift en Tafel
10:00 Shalomkerk
10:00 Houthaghe
mw. L.J. Ridderhof-Boon
10:30 Clarakapel
pastor N. de Hoop
10:30 Franciscuskerk pastor N. Nangu
11:30 Nw. Berkendael geen dienst
16:00 Tabitha
mw. J. Bregman
AGENDA
18/08 14:30
15:30
25/08 14:30
15:30

AK
AK
AK
AK

Bezichtiging kerk en de tentoonstelling 5 eeuwen armenzorg in Den Haag
Orgelbespeling door Susanna Veerman (Amsterdam)
Bezichtiging kerk en de tentoonstelling 5 eeuwen armenzorg in Den Haag
Orgelbespeling door Ines Maidre (Estland/Noorwegen)
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