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Zondagsbrief               25e jaargang nr. 4 – 22 januari 2023 

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

 

 

 

 

 

 

 

Lied 836 – O Heer die onze Vader zijt 

Een lied om eens recht voor te gaan zitten. De statige melodie (die best breed mag worden gezongen) is afkomstig 

uit het oratorium Judith van de negentiende eeuwer Charles Hubert H. Parry. De melodie volgt de tekst 

nauwkeurig met een stapsgewijze opbouw van een crescendo dat zijn hoogtepunt bereikt aan het begin van de 

vijfde regel. De tekst is van de Amerikaanse dichter John Wittier, een tot de Quakers behorende bestrijder van 

de slavernij. Van de componist van dit lied kennen we in ons liedboek ook lied 150a, ‘Geprezen zij God! Gij 

engelenkoor’ dat evenals dit lied reeds een vertrouwde plaats heeft gekregen binnen ons liedrepertoire. 
 

Jeugddienst in de Marcuskerk 

Vandaag zijn de jongeren en leiding van The Sun in de Marcuskerk. Daar is eerst een jeugddienst, gevolgd door 

een Bijbelse escaperoom of een Bijbels groepsspel. Het geheel wordt georganiseerd door de Commissie Jeugd van 

de Algemene Kerkenraad voor jongeren uit de hele stad. Er worden wel veertig tot zestig jongeren verwacht, 

waaronder dus die van onze wijkgemeente. 
 

Kliederkerk ‘Toren van Babel’ 

Komende woensdag vindt de eerste Kliederkerk van het nieuwe jaar plaats. Het thema is de ‘Toren van Babel’. De 

deelnemers kunnen dit Bijbelverhaal eerst ontdekken bij allerlei activiteiten, waar het bouwen van toren natuurlijk 

vaak centraal zal staan. Daarna is er een korte viering met een verhaal en muziek. Ten slotte eten we met elkaar 

als afsluiting van de middag. Iedereen is welkom om mee te ontdekken, vieren en eten. De Kliederkerk begint 

woensdag 25 januari om 15.30 uur en vindt plaats in de Ds. W.E. den Hertogschool, Luxemburgstraat 7. Aanmelden 

kan via info@lichtdelen.nl of 06-25326950. 
 

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

hieronder genoemde personen kunt u bij hem opvragen. 

❖ De bloemen van deze week gaan naar meneer v/d Berg in de Prinsenhof. 

 

Activiteiten deze week 

Informatie en opgave: activiteiten@abdijkerk.nl 

Taal vinden voor bijzondere ervaringen 2 

Maandag 23 januari, 19.30 uur 

Willem III straat 40 

Eten en Lezen 

Dinsdag 24 januari, 12.00 uur 

Willem III straat 40 

Kliederkerk ‘Toren van Babel’ 

Woensdag 25 januari, 15.30 uur 

Luxemburgstraat 7 

Inloopochtend 

Donderdag 26 januari, 10.00 uur 

Willem III straat 40 

Koffieochtend LichtDelen 

Vrijdag 27 januari, 10.00 uur 

Schwerinkade 30 

Zondagsdienst – Ds. W. Verkuyl 

Zondag 29 januari, 10.00 uur 

Willem III straat 40 
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