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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Oecumenische kerkdienst vanuit de OLV Hemelvaartkerk
Zoals u weet is er as zondag 16 januari een oecumenische viering in de Rooms-Katholieke kerk aan
de Loosduinse Hoofdstraat. In de Abdijkerk is er dan geen viering. Er mag een beperkt aantal mensen naar de
kerk komen. Als u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden via onderstaande link.
https://meevieren.nl/devierevangelistendenhaag/?kerk=med
Zondagmatinee van 16 januari geannuleerd
Helaas maken de huidige Corona-maatregelen het ons onmogelijk de matinee van deze zondag te laten doorgaan.
Wij hopen dat de situatie in februari weer ten goede is gekeerd en we de matinees alsnog kunnen herstarten.
Het aantal plaatsen zal echter vooralsnog beperkt blijven, dus wij adviseren vooraf te reserveren via de website
abdijkerk.info. Wilt u op de hoogte blijven van de concerten georganiseerd door de Arie Molenkamp Stichting?
Abonneer u dan op de nieuwsbrief van deze Stichting, via de knop op www.abdijkerk.info .
Afscheid Astrid en Bep
Afgelopen zondag tijdens de dienst werd er afscheid genomen Astrid en Bep. Astrid is nu koster en heeft
afscheid genomen als taakdrager. Het afscheid van Bep stond in het teken van 45 jaar actief bezig zijn voor de
Abdijkerk. Van leidster in de crèche tot hulpkoster, Bep heeft vele ambten bekleed. Nog even werd aangehaald
haar grote verdiensten in de organisatie van boekenmarkten en het gigantische bedrag dat daar mee opgehaald.

Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com.

Diensten komende week
22/01 14:00 WoonZorgPark Ds. K.H. Wigboldus
23/01 10:00 Abdijkerk
Ds. W. Verkuyl
10:00 Bosbeskapel Ds. K.H. Wigboldus
10:00 Shalomkerk
Ds. M. Zebregs

Agenda
20/01 14:00 AK De Uitnodiging
21/01 10:00 SWK Koffieochtend LichtDelen
21/01 18:00 SWK Bijbelkeuken
Bijeenkomsten kunnen worden afgelast
i.v.m. de Corona-maatregelen

Inloopochtend
Aanstaande donderdagochtend is er weer een inloopochtend in de Abdijkerk, waar u een kaarsje kunt ontsteken
en/of de predikant kunt spreken.
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar
zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl
Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: www.loosduinencentrum.nl
Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl en www.snuffelhoek-loosduinen.nl

