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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Oliebollenactie Hoop voor Albanië
We zijn blij u te kunnen melden dat de totale opbrengst van de oliebollenactie, incl. €44,- aan
extra giften heeft opgebracht € 283,- De extra giften zijn inmiddels overgemaakt naar de
Stichting Hoop voor Albanië. Hoop voor Albanië is opgericht in 1993 met als doel de kerk in Albanië te
ondersteunen en zo in de geestelijke en materiele nood van dit land te helpen voorzien. Voor meer informatie
kunt u kijken op www.hoopvooralbanie.nl
Alle gemeenteleden die aan deze actie hebben deelgenomen willen we hierbij hartelijk bedanken.
Oecumenische kerkdienst vanuit de OLV Hemelvaartkerk
Zondag 16 januari a.s. is er een oecumenische kerkdienst vanuit de OLV Hemelvaartkerk. Volgende week begint
de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. In deze viering staat het licht van Bethlehem centraal
als thema.
Voorgangers zijn Tom Kouijzer (RK priester) en Michiel Aten, onze zanggroep zal de liederen in deze viering
zingen. U kunt de dienst volgen via internet; de link wordt volgende week op de homepage van de Abdijkerk
geplaatst, zodat u de dienst veilig kunt meemaken. Er is ook plaats in de kerk! Geeft u a.u.b. op als u komen wilt,
er zijn ongeveer 20 plaatsen voor Abdijkerkers beschikbaar. U bent van harte welkom, zowel in de kerk als thuis
om mee te vieren
Actie ‘Den Haag geeft warmte’
Deze actie van STEK sluit aan op de regeling van het kabinet ter compensatie van de gestegen energiekosten,
waarbij iedereen 400 Euro krijgt via een verlaging van de energiebelasting. Veel mensen hebben deze meevaller
niet nodig, voor anderen zal het onvoldoende zijn om rond te komen. Mensen in Den Haag worden gevraagd om
die 400 Euro, of een deel daarvan, te doneren aan mensen die rond het sociaal minimum leven. Ook kleine
bedragen zijn welkom, want alle beetjes helpen! Het geld komt in de vorm van boodschappenbonnen terecht bij
de mensen die ook in aanmerking komen voor een Voedselbankpakket. STEK werkt daarin samen met de
Voedselbank Haaglanden. Meer informatie op onze website www.abdijkerk.nl.
Inzamelen voor Kerk in Actie
Postzegels, munten, kaarten e.d. en een tweede leven voor uw oude mobieltje, Kerk in Actie gelooft in delen. Met
elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door
simpelweg uw oude mobieltje, ansicht/ gewone en geboortekaarten, postzegels en oud Nederlands en Buitenlands
muntgeld en briefgeld in te leveren in de kerk. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en
kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen. Knip postzegels
ruim van de envelop. Maar knip geen postzegels van ansichtkaarten. Kijkt u ook eens op
www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties. De landelijke opbrengst in 2018 was € 28.969. De verzamelmand staat in
de kloostergang!
Inloopochtend
Aanstaande donderdagochtend is er weer een inloopochtend in de Abdijkerk, waar u een kaarsje kunt ontsteken
en/of de predikant kunt spreken.
Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com.
Diensten komende week
15/01 14:00 WoonZorgPark
16/01 10:00 OLV Hemelvaart
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk

Ds. Y. Schoonhoven
Ds. M.C. Aten
Ds. L.J. Joziasse
Ds. O. Elseman

Agenda
14/01 10:00 SWK Koffieochtend LichtDelen
15/01 19:30 SWK The Sun teens
16/01 15:30 AK
Zondagmatinee
Bijeenkomsten kunnen worden afgelast
i.v.m. de Corona-maatregelen
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