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Zondagsbrief               24e jaargang nr. 4 – 23 januari 2022 

Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk 
 

Van ds. Michiel Aten… 

Beste gemeenteleden,  

De afgelopen weken heb ik definitief besloten dat ik dit voorjaar met vervroegd pensioen wil. Ik heb toestemming 

gevraagd aan en gekregen van het pensioenfonds en ook van de landelijke kerk (kleine synode) om per 1 mei a.s. 

met emeritaat te mogen. Op 24 april sta ik ingeroosterd voor een dienst in de Abdijkerk, dus dat wordt dan mijn 

afscheidsdienst.  

De redenen dat ik nu stop zijn divers. De belangrijkste daarvan is mijn gezondheid. Ik ben nu ruim vier jaar onder 

behandeling voor mijn aandoening en de energie raakt steeds meer op. Mijn lichaam is in constante strijd en dat 

voel ik dagelijks. Naast mijn werk houd ik bijzonder weinig energie over voor andere mensen of zaken, terwijl er 

een (geduldige) partner is, mijn ouders leven allebei nog, er zijn nog vrienden, andere familieleden. Ik zie hen 

allemaal te weinig. Daarnaast is er natuurlijk nog de door de synode uitgesproken wens tot grotere mobiliteit van 

de predikanten. Eigenlijk zou ik nu naar een andere gemeente moeten gaan uitkijken om daar in de jaren tot aan 

de AOW te gaan werken. Gezien deze wens tot mobiliteit zou ik toch niet veel langer meer in Zuidwest moeten 

blijven. Een voorganger is ook een voorbijganger. Mijn werk in Zuidwest is van tijdelijke aard. Na mij kan een 

andere predikant met andere talenten het werk voortzetten en de gemeente verder helpen naar de toekomst. 
 

Actie Kerkbalans 2022 

Zoals ieder jaar start binnenkort de Actie Kerkbalans. Met deze actie vragen wij om een financiële bijdrage voor 

het werk van de kerk. Zodat wij de activiteiten kunnen voortzetten en zorg kunnen dragen voor het beheer en 

onderhoud van het gebouw de Abdijkerk. Een aantal van u heeft zich aangemeld om de brieven langs te brengen, 

waar wij heel dankbaar voor zijn. Mocht u de komende weken geen brief ontvangen van de Actie Kerkbalans of 

heeft u vragen, neem dan contact op met Hans Bergwerff (jbergwerff@bergwerfftencate.nl) of Louise 

Moerbeek-Petri (ljpetri@outlook.com). 
 

Van de kerkrentmeesters… 

In 2021 hebben we elkaar minder gezien en hebben wij 

het hele jaar moeten zoeken naar manieren om op 

verantwoorde wijze invulling te geven aan onze 

gemeenschap. Ondanks de coronamaatregelen hebben 

wij veel bijdragen mogen ontvangen. Met deze 

financiering hebben wij een nieuwe pastoraal werker 

aan kunnen nemen, de diensten kunnen streamen via kerktv en een verlichtingsplan doorgevoerd in de kloostergang 

en ramen in de kerk, waardoor het monumentale pand nog mooier uitgelicht is. Natuurlijk zien wij uitdagingen voor 

de komende jaren, maar wij zijn dankbaar voor uw gaven.  
 

Eten & Lezen 

Op woensdag 26 januari is er weer Eten & Lezen. We gaan met elkaar aan tafel en lezen de tekst voor de komende 

zondag: 1 Kon. 8: 22-30 (gebed van Salomo in de tempel) en Joh. 2: 13–25 (Jezus in de tempel). U bent van harte 

welkom van 12.00 tot 14.00 uur in de Abdijkerk. 
 

Lief en Leed 

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

Diensten komende week Agenda 

 29/01  14:00  WoonZorgPark  Ds. O. Elseman  26/01  12:00  AK Eten & Lezen 

 30/01  10:00  Abdijkerk  Ds. M.C. Aten, S&T   20:00  AK De meeste mensen deugen 

   10:00  Bosbeskapel  Ds. M. Koster, S&T  28/01  10:00  SWK Koffieochtend LichtDelen 

   10:00  Shalomkerk  Ds. D.L. Schiethart,  

S&T 

 Bijeenkomsten kunnen worden afgelast i.v.m. de 

coronamaatregelen.  
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