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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Amnesty International Na de dienst worden weer voorbeeldbrieven van Amnesty International
uitgereikt. Schrijf dan graag zo'n brief over en verzend deze. Op www.amnesty.nl kunt u bij 'lopende
acties' ook zelf zulke brieven downloaden en voor verzending bewerken. Maar u kunt daarop ook petities
tekenen of van daaruit heel eenvoudig een mailtje sturen.
Inloopochtenden weer van start
Elke eerste donderdagochtend van de maand is de Abdijkerk open van 10 tot 12 uur voor een gezellig praatje met elkaar.
Koffie en thee wordt geserveerd en één van de predikanten is ook aanwezig. Kom en neem iemand mee. Iedereen is welkom!
Kliederkerk en start pioniersplek
In de komende Kliederkerk op 12 september 2018, die als thema ‘Schatzoeken’ heeft, staat de gelijkenis van de parel
centraal. Naast de gebruikelijke klieder-activiteiten die te maken hebben met deze gelijkenis en het thema, de viering en
de gezamenlijke maaltijd zal deze middag ook de feestelijke start van de pioniersplek gevierd worden. De pionier zal
voorgesteld worden aan de aanwezigen en een officieel moment zal het begin van de pioniersplek markeren. Kortom, de
ideale gelegenheid om een keer bij de Kliederkerk aan te sluiten. Wees allen welkom! De Kliederkerk met de start van de
pioniersplek vindt plaats op 12 september 2018, van 15:30 (inloop tot 16:00) tot 18:00 in de Ds. W.E. den Hertogschool,
Luxemburgstraat 7. Aanmelden kan via kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl of 070-3972495 (graag uiterlijk vrijdag 7 sept.)
Startweekend 2018 Abdijkerk
Zoals de meesten van u inmiddels zullen weten, houden we volgende week ons traditionele Startweekend. Over de
activiteiten op zaterdag, 15 september, heeft u in de Zondagsbrief van vorige week kunnen lezen, alsmede in de
Samenklank van september 2018.
Op zondag, 16 september, zullen na de Eredienst in en rondom de Abdijkerk diverse activiteiten worden georganiseerd
voor jong en oud! Noteert u even de afwijkende aanvangstijd: de Eredienst begint volgende week zondag om 09.30 uur!!!
En ter herinnering: vergeet u niet om vandaag het aanmeldingsformulier nog even in te leveren!
‘Terre des Hommes’ in de Abdijkerk
Tijdens de startzondag in de Abdijkerk op 16 september as., hoop ik met een stand in de Abdijkerk te staan met de
bedoeling het verkopen van zelfgemaakte kaarten, boekenleggers en cadeau-labels. Dit alles tegen betaalbare, gevarieerde
prijzen. Het doel is dit keer het tegengaan van uitbuiting van kinderen in de Seksindustrie!!!
Kom gerust langs: er is zeker iets voor u bij. LAAT UW HART SPREKEN!
Els Cozijnsen
Collecteopbrengsten 2 september
Abdijkerk
Houthaghe
Centrale diaconie / Houthaghe-gemeente.
€ 185,05
€ 51,30
Missionair Werk en Kerkgroei.
€ 153,37
€ 32,15
Collecte vandaag 9 september, 1e Wijkdiaconie / Houthaghe-gemeente 2e Landelijk Jeugdwerk
De 1e Collecte is voor de Wijkdiaconie en bestemd voor het Straatpastoraat en Aandachtcentrum
Het Straatpastoraat voor dak en thuislozen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de
maatschappelijke opvang. Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezig houden, of het nu gaat om
de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven, met respect en aandacht voor mensen zoals ze
zijn. Het Oecumenisch Aandachtscentrum, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en
levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect
benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden, dus onder elkaar met een kopje thee of koffie.
De 2e Collecte is voor het Landelijk Jeugdwerk. Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor
inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert!
JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl, zijn
honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week
duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: Geloof, Hoop en Liefde delen met kinderen en
jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen.
Zondag 16 september. Collecte voor het Indonesische eiland Lombok welke begin augustus zwaar getroffen werd door
hevige aardbevingen met z’n 500 doden en vele gewonden en zware verwoestingen. De centrale Diaconie verdubbeld de
opbrengst. Helpt u ook mee ?
de Diaconie.
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Startweekend 15 en 16 september Bosbeskapel.
In het kader van de start van het nieuwe seizoen is er op zaterdagmiddag 15 september een natuurwandeling in de tuinen
rondom de Bosbeskapel. Vanaf 14.00 uur is er inloop in de Bosbeskapel en om 14.30 uur start de wandeling. Graag zelf iets
te drinken meenemen voor onderweg. Rond 16.00 wordt er afgesloten met pompoensoep. Opgave zo spoedig mogelijk bij ds.
Martin Koster, tel. 4065871, email: m.koster@kpnplanet.nl
Een lezing op 18 september in de Abdijkerk.
Sieuwert Haverhoek komt een lezing houden in de in het kader van de vredesweek Misschien herinnert u zich nog dat
Sieuwert op 24 april jl. in de AK een lezing heeft gehouden over het leven en werk van Tolstoj? Het was zeer boeiend en na
afloop mochten we allemaal het boekje meenemen dat hij heeft vertaald: 'Wat ik geloof'. Sieuwert heeft nu 'brief aan een
hindoe' vertaald, ook van Tolstoj. Dat boekje is zeer geschikt om te bespreken in de vredesweek. En na afloop mag
iedereen die komt hiervan weer een gratis exemplaar meenemen! Welkom in de AK op dinsdagavond 18 september! Inloop:
19.30, start 20.00, afgelopen: 21.30 uur. Informatie: Wietske Verkuyl (Tevens start met deze lezing de training
'gespreksvaardigheden’.)

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag naar mevr. Nel van de Wilde.

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 .
❖ Harry Schroot van de Brasemdaal is twee weken geleden gevallen en voor revalidatie opgenomen in Nolenshaghe,
Mgr. Nolenslaan 22 – 2555 XZ Den Haag.
❖ Mevr. S. Meindertsma is vorige week maandag, 27 augustus, opgenomen in het HAGA- ziekenhuis, locatie Leyweg.
Verdere details ontbreken op dit moment.
❖ Mevr. Hanny Hauer is, na een verblijf in het ziekenhuis, ter revalidatie tijdelijk opgenomen in verpleeghuis
Vrederust-West, Schuttersdreef 125-127, 2542 XA Den Haag.

Bedankt
•

•

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle aandacht welke ik mocht ontvangen tijdens mijn opname in
verpleegtehuis Mechropa te Scheveningen. Alle aandacht, bloemetjes, kaarten en telefoontjes hebben mijn
herstel goed gedaan. Hartelijke groet. Wietske Veenstra.
Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die ik zondag van de Abdijkerk heb ontvangen. Bep van Wijk.

Diensten komende week
15/09 19.30
Woonzorgpark
16/09 09:30 Abdijkerk
10:00
Bosbeskapel
10:00
Shalomkerk
10:00
Houthaghe
10:30
Clarakapel
10:30
Franciscuskerk
11:30
Nw. Berkendael
16:30
Tabitha

Dhr. J.J. de Haan
Dss. W. Verkuijl en M. Aten
Dr. N.A. Riemersma S&T
Ds. D.L. Schiethart /cantorij
Ds. L. Vollebregt
Pastor N. Nangu
Pastor M. Speckens
Pastor E. Berends
Geen opgave

Agenda
05/09 19.30 AK
06/09 10:00 AK
06/09 19:30 AK

Christelijke Meditatie
Inloopochtend
Gelukt of gelukkig

Oproep i.v.m. de grote overstromingen in Zuid-India
Kerala, de meest zuidelijke staat in India waar ik woon, ondergaat nu één van de ergste overstromingen van India ooit. Daar
zijn een miljoen mensen direct bij betrokken, waarvan nu een half miljoen in opvangcentra zijn ondergebracht. Velen
verloren hun huis en bezittingen. Het dodental heeft de 200 al gepasseerd. Onze hulpverleningorganisatie voor de armen
spant zich nu in om daadwerkelijk een wederopbouwproject te plannen en uit te voeren. Ik nodig jullie uit deel uit te maken
van deze aanpak van hulpverlening, zodat de getroffenen weer terug kunnen keren naar hun normale leven. Uw
financiële bijdragen zijn daarvoor essentieel en daarom zeer van harte welkom. Mevrouw Sharmina Bisessar van het
Instituut van Sociale Studies (ISS) in Den Haag is voor mij de contactpersoon voor Nederland en Europa om de bijdragen
in te zamelen en naar onze organisatie over te maken. Het IBAN-nummer is NL 78 INGB 0008 2605 91 van S D BisessarSelvarajah met vermelding ‘Kerala’. Voor meer informatie is Sharmina per telefoon 06-51246860, of per e-mail
bisessar@iss.nl bereikbaar. Naast financiële steun verzoek ik u ook in uw kerkdiensten voor ons in Kerala te bidden.
Prof. Dr. Tom Thomas (in samenwerking met Don Barents)
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