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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Gemeentevergadering na de dienst
Na afloop van de Eredienst zal er een Gemeentevergadering gehouden worden. Hierin willen we
graag de volgende onderwerpen bespreken:
Financiën: De Kerkrentmeesters delen met u de stand van zaken rondom de financiën in
Zuidwest. Daarbij komen aan de orde de jaarrekening 2017 van de Protestantse Kerk Den Haag, alsmede de
stand van zaken in het lopende jaar en de verwachtingen voor 2019.
Openstelling Abdijkerk: De koffieochtenden op donderdag mogen zich verheugen in een prima belangstelling.
We willen daarom aan u voorstellen om de frequentie hiervan te verhogen. Een tweede koffieochtend in de
maand zouden we bijvoorbeeld op woensdag (tevens marktdag) kunnen organiseren. Het moment van de
koffieochtend is tevens een moment van openstelling van de Abdijkerk. Eenieder kan binnenlopen voor een
moment van bezinning of om de kerk te bekijken.
Presentatie op Loosduinse festivals: We zouden graag met een kraam en flyers aanwezig willen zijn bij
evenementen in Loosduinen. Zijn er onder u mensen die zich willen aanmelden om zich als vrijwilliger in te
zetten en de Abdijkerk te vertegenwoordigen op Loosduinse festivals?
Pastorale wijkverdeling: Over deze hernieuwde verdeling kunt u tijdens de Gemeentevergadering uw vragen
stellen. Als het lukt kunnen we tijdens de vergadering een A4-tje uitdelen met alle wijken, straatnamen en de
daarbij verantwoordelijke predikant.
We streven ernaar om de vergadering om 11.45 te starten (uiteraard onder het genot van koffie of thee). De
vergadering dient uiterlijk om 12.45 uur te worden afgesloten i.v.m. het concert van organist Ton Koopman in
de middag. Weet u allen welkom!
Orgelconcert bij kaarslicht door Ton Koopman
Vanmiddag om 15.30 uur is het dan zover: onze wereldberoemde
landgenoot Ton Koopman neemt plaats achter de klavieren van ons
prachtige orgel en speelt op de hem eigen, adembenemende,
muzikanteske wijze werken van Bach en Couperin. Dat moet u
meemaken!
Er zijn nog genoeg kaartjes beschikbaar aan de kassa à 10 euro (een
passe-partout voor alle drie concerten is ook verkrijgbaar à 20 euro).
De kerk is open vanaf 14.45 uur.

Op zaterdag 27 oktober aanstaande hopen we een snuffelmarkt te
houden in het gemeentecentrum van de Abdijkerk. 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.
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.
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Collecteopbrengsten 30 september
Centrale Diaconie
Wijkgemeente / Houthaghe-gemeente

Abdijkerk
€ 167,25
€ 152,05

Houthaghe
€ 29,90
€ 50,55

Collectes vandaag in de Abdijkerk: 1e. Wijkdiaconie, 2e. Kerk en Israël.
In Houthaghe: 1e. Kerk en Israel, 2e. Houthaghe-gemeente.
Bij de collectes:
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
bezighouden, 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, gewoon onder elkaar met
een kopje thee of koffie.
De 2e collecte is voor Kerk in Actie: “Kerk en Israël” - “Het gesprek houdt nooit op”.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof
is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk
Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter
sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël,
ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en
verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert.
Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk, opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal
houden.
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 .
❖ Mevr. De Wilde-de Zoete verblijft ter revalidatie in Nolenshage
❖ Mevr. S. Meindertsma verblijft in Expertisecentrum Westhoff, Julialaantje 38 te 2283 TB Rijswijk.
❖ Mevr. Hannie Hauer is ter revalidatie tijdelijk opgenomen in verpleeghuis Vrederust-West, Schuttersdreef 125-127,
2542 XA Den Haag.

Bloemengroet
❖

De bloemen gaan naar mevr. D. Sprokkereef
Diensten komende week
13/10 19.30
Woonzorgpark
14/10 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
mevr. P. Vossegat-de Bruin 08/10 09:30 AK
ds. J. Korf
11/10 20:00 AK
ds. M. Aten
13/10 10:00 AK
ds. K. Buist
ds. N. Pronk
ds. M. Kroes
ds. H. Th. Vollebregt
geen dienst
ds. W. Huizing

Creagroep
Kunstkring
Inleveren spullen snuffelmarkt
(tot 13:00 uur)
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