Zondagsbrief

21 jaargang nr.37 – 1 september 2019

Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
DIVERSE MEDEDELINGEN MICHEL ATEN
De inloopochtenden zijn steeds op de eerste en derde donderdag van de maand, zo ook komende donderdag
5 september. U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee en een gezellig samenzijn met elkaar. Iedereen welkom,
dus neem ook buren, vrienden of familie eens mee!
Michiel Aten is vrij in de week van 2 t/m 6 september. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met ds. Wietske
Verkuijl.
BOEKENMARKT EN ACTIE
Tijdens Open Monumentendag op 14 september a.s. is er in het gemeentecentrum van de Abdijkerk zoals elk jaar een
boekenmarkt. Er liggen Dn duizenden boeken op een nieuwe eigenaar te wachten. De aanschaf van boeken wordt die dag wel
erg voordelig: alleen tijdens de boekenmarkt op 14 september geldt “4 halen, 3 betalen” op alle boeken (goedkoopste gratis) !
Er is voor elk wat wils: romans, kunst, geschiedenis crea, religie, kinderboeken, enz. Van 10.00 tot 16.00 uur bent u van harte
welkom om tussen de boeken te komen neuzen. Tevens is er de hele dag koffie, thee en limonade verkrijgbaar en rond het
middaguur soep en tosti. Welkom.
Ter gelegenheid van Open Monumentendag is er ook een actie in onze webwinkels: gedurende de gehele maand september
geldt: 10% korting op uw orderbedrag (gebruik kortingscode OM10). Deze actie is geldig in beide webshops t.w.
www.boekenhoek-loosduinen.nl en www.snuffelhoek-loosduinen.nl. Van harte welkom om daar ook eens te kijken!
OFFICIËLE OPENING BUURT-EN-KERKHUIS SHALOM
Op zaterdag 21 september 2019 is er van 14.00 tot17.00 uur de feestelijke officiële opening van Buurt–en-kerkhuis Shalom.
De protestantse wijkgemeente Zuidwest heeft dit Buurt-en-kerkhuis opgericht. Doel is om activiteiten op te zetten met en
voor mensen die met armoede en eenzaamheid te maken hebben. Zoveel activiteiten en enthousiasme gaan we aan de grote
klok hangen met een informatieve en leuke officiële opening.
Meer weten?
Kees Buist, 06-20401618 of kbuist@stekdenhaag.nl
KLIEDERKERK: HET BEGIN(T)
Aan de start van het nieuwe seizoen, tijdens de volgende bijeenkomst op 22 september aanstaande, gaat Kliederkerk
helemaal terug naar het begin: wat kan het eeuwenoude scheppingsverhaal ons in de 21ste eeuw nog vertellen? Terwijl we
stilstaan bij de betekenis van dit begin, maakt Kliederkerk ook een nieuw begin: de bijeenkomsten zijn niet langer alleen op
woensdagmiddag, maar we wisselen de woensdag en de zondag af. Te beginnen dus op een zondag, 22 september, van 11.00
tot ongeveer 13.30 uur in de Ds. W.E. den Hertogschool (Luxemburgstraat 7), met activiteiten, een verhaal en een lunch.
Aanmelden kan via kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl of 070-3972495 (graag uiterlijk 15 september).
COLLECTEOPBRENGST 25 AUGUSTUS
Straatpastoraat
Wijkgemeente.
Houthaghe gemeente.

ABDIJKERK
€ 203,34
€ 127,27
€ 44,55

HOUTHAGHE
€ 29,70

COLLECTEDOELEN 1 SEPTEMBER
1e Abdijkerk: Individuele Hulpverlening 2e Missionair Werk
1e Houthaghe: Missionair Werk 2e Houthaghe gemeente
COLLECTE MISSIONAIR WERK “PROEF DE KERK”.
Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat
gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse
Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s
uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te ´proeven´ aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk
ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk.
De Diaconie
BLOEMENGROET
Naar wie de bloemen vandaag gaan, wordt tijdens de dienst bekendgemaakt
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BEDANKT
We waren blij verrast om een boeket bloemen te ontvangen van de Abdijkerk. Wat een fijne attentie en hartelijk dank
daarvoor. Fam. W Hoorn
DIENSTEN KOMENDE WEEK
07/09
19:30
Woonzorgpark
08/09
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

ds. K. Wigboldus
ds. J. Eerbeek
ds. D.L. Schiethart
ds. W. Verkuijl
ds. R. van Essen
pastor R. Leijdekker
pastor M. Speckens
pastor E. Beerens
mw. A. van Mansum

AGENDA
03/09
SK
04/09
AK

20:00
19:30

Zingen met Jeroen
Christelijke meditatie

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Vorige maand kwam de achterstand in onze inkomsten uit de actie Kerkbalans uit op 7%. Maar kennelijk zijn er zelfs voor de
maand juni nog wat correctieboekingen nagekomen. Al met al is het beeld na 7 maanden weer heel wat optimistischer. We
klimmen over de hele linie weer flink uit het dal. Vol goede moed het tweede half jaar in. Hartelijke groet,
jbergwerff@bergwerfftencate.nl, telefoon 0653 775 122
Abdijkerk

2019

1e kwartaal

59.599

2018
59.953

2e kwartaal

35.595

39.156

juli

14.654

10.681

totaal

109.848

109.790

0%

Bosbeskapel
1e kwartaal

42.718

45.842

2e kwartaal

27.265

32.159

juli

10.231

7.629

totaal

80.214

85.630

1e kwartaal

33.149

28.620

2e kwartaal

17.467

24.040

juli

4.798

3.888

totaal

55.414

56.548

2%

Totaal

245.476

251.968

3%

6%

Shalomkerk
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