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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Terre des Hommes
Vandaag sta ik met een stand in de Abdijkerk 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
Lezing Sieuwert Haverhoek
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’.
Al 16 jaar vredesfeest. Vrede moet je doen!
Op zondag 23 september van 13.00 tot 16.00 uur vieren we het 16e Vredesfeest. Dit jaar in het Stadsklooster aan het
Westeinde Aan het einde van de Vredesweek willen we christenen, hindoes, moslims, Chinezen, Filippijnen en anderen
ontmoeten. Om zingen, dansen, eten en met u in gesprek. Omdat vrede verbindt. In onze wereld vol conflicten moeten we
bij elkaar niet de verschillen maar de overeenkomsten vinden. Een interreligieuze werkgroep van katholieken, protestanten
en anderen bereidt het weer voor.
Burgemeester Van Aartsen sloot een van onze bijeenkomsten af met: “Vrede moet je doen! Hoe? Je moet elkaar niet
mijden maar ontmoeten. Oorlog is mensenwerk, vrede ook”. .Doet u ook weer mee in september?
Pastorale Commissie
Op woensdag 26 september komt om 19.30 uur de Pastorale Commissie bijeen. Iedereen die namens de Abdijkerk mensen
bezoekt is hierbij van harte uitgenodigd. We zullen in elk geval even ervaringen uitwisselen en inventariseren waar nog
ondersteuning nodig is. Mocht u volgende week nog geen agenda hebben ontvangen, meld dat s.v.p. bij
m.c.aten@hotmail.com. Tot dan! Michiel Aten en Wietske Verkuyl
Gespreksgroep "Rouw na verlies van een kind".
Op donderdag 27 september start in de Abdijkerk om 14.30 uur de gespreksgroep "Rouw na verlies van een kind". We delen
ons verhaal met elkaar en willen daarbij elkaar tot steun zijn. Als u zich nog niet heeft opgegeven, kan dat nog. Informatie
bij Michiel Aten, m.c.aten@hotmail.com
Ontmoeting en quiz
Op 28 september komen voor het eerst dit jaar weer bij elkaar. Nieuwe en oude bewoners van Den Haag, mensen uit
binnen- en buitenland, krijgen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie/thee en lunch. Een eenvoudige quiz in
gemengde teams zorgt voor de nodige uitdaging. We vinden het fijn als u iets te eten meebrengt voor de lunch:
bijvoorbeeld een boterham of wat fruit. Wij zorgen voor soep, de meegebrachte waren leggen we bij elkaar om samen van
te eten. Iedereen is van harte welkom! Opgave bij: Wietske Verkuyl (w.verkuyl@xs4all.nl / 06-38267000)
Snuffelen in de Abdij
Na een succesvolle boekenmarkt op monumentendag, met een opbrengst van € 850, is de voorbereiding voor een volgende
markt alweer volop in gang. Op zaterdag 27 oktober wordt het gemeentecentrum en de kloostergang van de Abdijkerk van
10.00-15.00 uur omgetoverd tot snuffelparadijs. Daar is dan van alles te koop, zoals antiek, brocante, curiosa en
schilderijen, (vintage) speelgoed, spellen en puzzels, kleding, sieraden, hoeden en tassen, handwerken, crea, klein
huishoudelijk, platen en cd’s. Ongetwijfeld ontbreekt er nog iets in deze opsomming dus kom zelf maar kijken!
Voor deze markt kunnen we nog wel wat spullen gebruiken (zoals hierboven omschreven). Er zijn twee inlevermomenten
gepland: zaterdag 13 oktober en zaterdag 20 oktober, telkens van 10-13 uur in de Abdijkerk. Voor alle spullen geldt dat ze
heel en schoon moeten zijn. Als u echt niet op deze momenten kunt of iets hebt wat niet op de lijst staat kunt u contact
opnemen met de fam. Wignand, p.wignand@wxs.nl, 070-3972495.
In de vitrine vindt u weer een nieuw aanbod van leuke artikelen. Dat geldt ook voor de boekenkast, die is aangevuld met o.a.
boekjes met gedichten. Ook de kaartenmolen wordt regelmatig bijgevuld. Tijd om weer eens te kijken dus. Meer informatie
op www.boekenhoek-loosduinen.nl.
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Collecteopbrengsten 9 september
Wijkdiaconie / Houthaghe
Landelijk jeugdwerk

Abdijkerk
€ 225,34
€ 198,41

Houthaghe
€ 39,50
€ 25,25

1e collecte voor de Wijkdiaconie: bestemd voor het zo zwaar getroffen Lombok, een Indonesisch eiland. Door de
aardbevingen begin augustus slapen de inwoners noodgedwongen buiten. Naar schatting zijn er 13.000 huizen en hutten zijn
verwoest. Hulptroepen kunnen hen nauwelijks bereiken door de slechte wegen. De lokale bevolking is hard getroffen. Tot nu
toe zijn er zo’n 500 doden gevallen, en doordat de reddingsacties moeizaam verlopen wordt verwacht dat dit getal hard zal
stijgen er zijn zo'n 20.000 mensen in noodopvang en hebben nog vele duizenden mensen opvang nodig. Er is grote behoefte
aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak. Helpt u mee.? De Haagse diaconie zal de opbrengst verdubbelen.
2e collecte: Vredesweek. “Werken aan vrede is urgenter dan ooit”.
Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien
we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer
door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast
ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid
is urgenter dan ooit. In deze Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en ﬁnanciële steun voor.
Doet u mee? Diaconie.
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.
❖ Mevrouw Wilde-de Zoete verblijft ter revalidatie in Nolenshage. Zij is u dankbaar voor de aandacht en de bloemen. De
verwachting is, dat zij de komende maand nog in Nolenshage zal verblijven.
❖ De familie Trumpie -Henk en Nellie- kan de kerk niet bezoeken. Het gaat hen redelijk. Op afstand nabij leven zij mee
met de Abdijkerk en zijn zij betrokken. Zij brengen u allen een hartelijke groet.
❖ 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 VrederustWest, Schuttersdreef 125-127, 2542 XA Den Haag.
Bloemengroet
De bloemen gaan zondag naar de heer Harrie Schroot.

Diensten komende week
22/09 19.30
Woonzorgpark
23/09 10:00
Abdijkerk
10:00
Bosbeskapel
10:00
Shalomkerk
10:00
Houthaghe
10:30
Clarakapel
10:30
Franciscuskerk
11:30
Nw. Berkendael
16:30
Tabitha

Agenda
Ds A. Cuperus
Ds. N. Pronk
Ds M. Koster
Mw A. Deuzeman
Ds. J.J. de Haan
Pastor N. de Hoop
Ds L. Vollebregt
Geen dienst
Dhr Fraanje

Vooraankondiging: Ton Koopman geeft orgelrecital in onze kerk!
Onze landgenoot Ton Koopman is wereldberoemd als dirigent en klavecinist. Daarnaast is hij ook organist en zette in die
hoedanigheid o.a. de complete orgelwerken van Bach, Buxtehude en Couperin op CD. Hij is echter zelden live te horen op
orgel, en daarom is het een unieke gebeurtenis dat deze topmusicus op zondagmiddag 7 oktober a.s. om 15.30 uur in de
eeuwenoude Loosduinse Abdijkerk een orgelconcert bij kaarslicht zal geven.
Kaarten (en ook een voordelige passe-partout voor alle drie concerten in deze serie) zijn vanaf nu online te bestellen via de
website www.abdijkerk.info en uiteraard ook verkrijgbaar aan de kerk op de dag van het concert. Toegangsprijs is 10 euro,
inclusief een fraai programmaboekje en een drankje na afloop.
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