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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
PASTORALE WIJKVERDELING
Voor alle helderheid hebben we de pastorale wijkverdeling op papier gezet. U vindt hierin:
welke straten er in de secties vallen en wie van de predikanten de pastorale
verantwoordelijkheid heeft in de verschillende secties. Tijdens het gemeenteberaad is de lijst
met de pastorale wijkverdeling uitgedeeld. Voor wie deze lijst nog niet heeft gekregen, ligt deze klaar om mee
te nemen: op de tafel naast de kast met liedboeken.
Wietske Verkuyl
GESPREKSGROEP "ROUW NA VERLIES VAN EEN KIND"
De gespreksgroep "Rouw na verlies van een kind" komt de eerstvolgende keer bijeen op vrijdag 19 oktober
2018 om 14.30 uur in de Abdijkerk. Dit lijkt een beter moment in de week te zijn dan de donderdag die we
eerst hadden uitgekozen. De groep waarmee we begonnen zijn, is nog niet zo groot, we kunnen nog wat mensen
er bij hebben. Liefst even aanmelden bij Michiel Aten 06 108 114 30 (liefst tussen 17 en 18 uur)
ZANGDIENST
Op 28 oktober gaan is er een zangdienst in de Abdijkerk om 16.30 uur. We gaan flink zingen met elkaar en dan
vooral de liederen die u aandraagt. Die mogen uit het Liedboek komen, maar ook uit andere bundels. Gaarne uw
lied aanvragen uiterlijk zondag 21 oktober a.s. bij Michiel Aten m.c.aten@hotmail.com of telefonisch 06 108
114 30 (bij voorkeur tussen 17 en 18 uur)
SNUFFELMARKT
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).
De laatste inleverdag voor deze markt is zaterdag 20 oktober 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.
NIEUWS VAN HET KERKELIJK BUREAU AAN DE PARKSTRAAT
Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers van de betaalrekening van onze gemeente gewijzigd.
Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
 Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een
andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
 Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente?
Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe
rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren
wijzigen.
 Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren
kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer
fysiek inleveren bij uw bank.
Het nieuwe rekeningnummer is: NL38 RABO 03737 20777.
Onze eigen wijkrekeningnummers blijven ongewijzigd.
Hans Bergwerff,  jbergwerff@bergwerfftencate.nl  0653 775 122
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COLLECTEOPBRENGSTEN 7 OKTOBER

ABDIJKERK

HOUTHAGHE

Kerk en Israel
Wijkgemeente / Houthaghe-gemeente

€ 185,16
€ 193,65

€ 34,80
€ 48,70

Collectes vandaag in de Abdijkerk: 1e. Kerk in Actie Werelddiaconaat, 2e. 2e. Haastu.
In Houthaghe: 1e. Kerk in Actie Werelddiaconaat, 2e. Houthaghe-gemeente.
Bij de collectes:
1e Collecte Wereldvoedseldag. Kerk in Actie. Werelddiaconaat Nepal.
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op.
35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt
Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt en ecotoerisme rond het Syarpumeer te
stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)ﬁets- en boottochten
en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van
groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende
voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!
2e Collecte is voor “Haastu”. Het Haagse studenten Pastoraat.
Als studenten behoefte hebt aan een gesprek over hoe het met je gaat, over een vraag waarmee je rondloopt
of gewoon omdat je even niet goed weet wat je moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop
koffie/thee en een goed gesprek. De studentenpastor is niet verbonden aan de opleiding en beoordeelt niet.
Je bent daar altijd welkom, ongeacht je studie, leeftijd, culturele achtergrond of geloof. Waar studenten
thuis kunnen zijn. Diaconie
IN AANVULLING OP DE GEMEENTEVERGADERING VAN AFGELOPEN ZONDAG, 7 OKTOBER:
Een oproep aan alle Gemeenteleden van de Abdijkerk om creatief mee te denken over de
toekomstige financiële situatie van onze Kerkgemeenschap. Via fondsenwerving of een nieuwe groep ‘vrienden
van de Abdijkerk’ zou het wellicht mogelijk moeten zijn om nieuwe financiële middelen aan te boren. We willen
u graag uitnodigen om hierover met ons mee te denken. Er is in de kerk een ideeënbus neergezet, waar u de
komende tijd uw ideeën kwijt kunt. Uiteraard kunt u dat ook via de secretaris van de locatiecommissie, Henk
Oosten, doen. De locatiecommissie
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.
De heer J. Konig, meestal ‘kerkend’ in Houthaghe, is na opnieuw een val binnenshuis, opgenomen in 'De
Wijngaard', afdeling Koriander, kamer 5, Dennenweg 2, 3735 MR, Bosch en Duin.’
BLOEMENGROET
 De bloemen gaan naar Hille en Cobie Dijkstra
BEDANKT
 Hartelijk dank voor de mooie bloemen, die ik mocht ontvangen. Ik ben er erg blij mee.
Met lieve groeten, Dini Sprokkereef


DIENSTEN
20/10 19.30
21/10 10:00
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
11:30
16:30

KOMENDE WEEK
Woonzorgpark dhr. P. Koster
Abdijkerk
ds. K. Wigboldus
Bosbeskapel
ds. N.A. Riemersma
Shalomkerk
ds. M. Aten
Houthaghe
ds. R.G.E. Lutmers
Clarakapel
ds. J. Zuur
Franciscuskerk pastor N. de Hoop
Nw. Berkendael ds. L. Vollebrecht
Tabitha
Geen dienst

AGENDA
15/10 09:30
15/10 19.30
15/10 20.00
16/10 10.00
16/10 15.00
16/10 20.00
17/10 14.00
17/10 19.30
18/10 14.00
19/10 19.00

AK
BK
BK
SK
AK
AK
SK
AK
BK
AK

Creagroep
Kijken naar kunst
Film ‘Les Choristes’ (2004)
Spirituele oefening
Praktische zaken rondom de uitvaart
Gespreksvaardigheden
Nieuwe Theologische Inzichten
Christelijke meditatie
Kijken naar kunst
Ontmoeting tussen oude en nieuwe bewoners
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