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

As. zondag 15 september vindt onze startzondag plaats. Houdt u er rekening mee dat de dienst op deze zondag om 9.30 uur
begint. Het belooft weer een fijne dag te worden. U kunt zich vandaag na de dienst nog opgeven.
Bijzonder concert: uitvoering Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms
Af en toe organiseert de Werkgroep Open Abdijkerk een zeer bijzonder concert, buiten de ‘gewone’ series om. Dit jaar is
dat de uitvoering van het beroemde ‘Ein deutsches Requiem’ van Johannes Brahms (1833-1897), op zondagmiddag 6 oktober
2019 om 15.30 uur. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd!
U kunt hiervoor kaarten online bestellen, maar we reserveren ook een aantal rijen voor diegenen die liever contant betalen.
Vandaag kunt u na afloop van de dienst bij Henk Lemckert in de ontmoetingszaal kaarten (met gereserveerde plaatsen) kopen
ad 15 euro p.p., inclusief programmaboekje en een drankje. Op Monumentendag 14 september kan dat ook. We verwachten
veel belangstelling voor dit unieke gebeuren, dus wees er snel bij!
Zaterdag aanstaande: Monumentendag
Op Monumentendag (14 september 2019) is de Abdijkerk van 10.00-16.00 uur geopend voor bezichtiging, een boekenmarkt
en orgelbespelingen. Zoals elk jaar is er een boekenmarkt. Er liggen dan 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, detectives, kunst, geschiedenis, crea,
religie, kinderboeken, enzovoort. Van 10.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom om tussen de boeken te komen neuzen.
Tevens is er de gehele dag koffie, thee en limonade verkrijgbaar, en rond het middaguur soep en tosti. Welkom!
Op deze dag kunt u tevens (voor de laatste keer) de tentoonstelling Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag bekijken in
de kloostergang. Daarnaast zijn er orgelbespelingen: om 11.00, 12.30 en 14.00 uur is er steeds een kwartier orgelmuziek,
verzorgd door Henk Lemckert en om 15.30 uur sluiten we de dag af met een orgelrecital door Gijsbert Kok met werken van
Mozart, Kok, Parry en Boëllmann.
Actie webwinkels
Ter gelegenheid van Open Monumentendag is er ook een actie in onze webwinkels: gedurende de hele maand september
geldt: 10% korting op uw orderbedrag (gebruik kortingscode OM10). Deze actie is geldig in beide webshops:
www.boekenhoek-loosduinen.nl en www.snuffelhoek-loosduinen.nl. Van harte welkom om daar ook eens te kijken!
Uitstel opening Buurt-en-kerkhuis Shalom
De feestelijke officiële opening van Buurt-en-kerkhuis Shalom is wegens omstandigheden uitgesteld.
Resultaat sponsoring stamceldonoronderzoek Nijmeegse Vierdaagse 2019
Dit jaar ben ik met het fantastische bedrag van € 910 (!) gesponsord voor dit levensreddende doel, in totaal hebben de 111
lopers die dit jaar voor stamceldonoronderzoek liepen € 68.208,02 bijeengebracht. Zonder twijfel een formidabele
opbrengst: hiermee kunnen ongeveer 1700 nieuwe donoren worden getypeerd en ingeschreven! Nico Tetteroo
Amnesty International
Na de dienst worden weer voorbeeldbrieven van Amnesty International uitgereikt. Schrijf zo'n brief over en verzend deze.
Op www.amnesty.nl kunt u bij 'Kom in actie!' ook zulke brieven downloaden en voor verzending bewerken. Maar u kunt daarop
ook petities tekenen of van daaruit heel eenvoudig een mailtje sturen. Dank u wel, Peter Spaans
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).
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Collecteopbrengst
Diaconie individuele hulpverlening
Missionair Werk
Houthaghe gemeente

Abdijkerk
€ 175,77
€ 176,27
€ 47,05

Houthaghe
€ 33,—

Collecte zondag 8 september

1e Centrale Diaconie
2e Jeugdwerk JOP

1e Jeugdwerk JOP
2e Houthaghe gemeente

2e Collecte. PKN Jeugdwerk “Jop, Kliederen in de kerk”.
“Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen eigenlijk nooit meer in de kerk, maar hier
ontdek ik samen met hen op een creatieve manier een bijbelverhaal.” Zomaar een opa die vertelt wat Kliederkerk
voor hem en zijn kleinkinderen betekent. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt,
gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze missionaire vorm van kerk zijn gaan mensen van alle leeftijden
samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale
Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Helpt u
mee?, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een leuke en creatieve wijze het geloof kunnen
ontdekken. Diaconie

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.

❖ Mevr. v.d. Spek is, na een val in huis, voor revalidatie opgenomen in Nolenshaghe – 2e etage, kamer D2.
Bloemengroet
Naar wie de bloemen gaan, maken we in de dienst bekend.
Bedankt!
❖ Hans en Gradda Timmerman waren blij verrast, toen ze enkele weken geleden de bloemen vanuit de
Abdijkerk mochten ontvangen. Heel hartelijk dank hiervoor!
❖ Uw prachtige bouquet met de hartelijke kaart van Ds Hanny van der Stelt, die ik
gister van de kerk mocht ontvangen, heeft me heel diep geroerd. Nu weet ik
zeker dat ik hier wil blijven wonen en daar ben ik blij om. Het grote wonder dat
me hierheen bracht, heeft zo een mooi en in-spir-erend vervolg gekregen. Dank U
wel! Hartelijke groeten van Uw buurman van 116, Geert Bakker

Diensten komende week
14/09 19:30 Woonzorgpark
15/09 09:30 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. Y. Schoonhoven
09/09AK 18.00
Ds. W. Verkuyl/M.C. Aten
Ds. M. Koster
14/09 AK 10.00
ds. N. Pronk/D.L. Schiethart
ds. S.H Smits
Ds M. Kroes
Ds. D.L. Schiethart
pastor E. Beerens
??

Eten en lezen
Boekenmarkt, tentoonstelling,
orgelbespelingen
Ds. Smits vervangt ds. Lutmers
om gezondheidsredenen.
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