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Zondagsbrief        23e jaargang nr. 09 – 28 februari 2021 

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

 

Veertigdagentijd 

- Op woensdag 17 februari, Aswoensdag, begon de veertigdagentijd, een tijd van versobering en 

gebed op weg naar Pasen. De Veertigdagentijd duurt t/m 3 april, Stille Zaterdag. 

- In de Abdijkerk zal voor iedere zondag van de veertigdagentijd een bloemschikking worden gemaakt door onze 

koster Astrid van Veen en Joke Voogel. Ze hebben weer een mooi thema voor de komende weken. De afbeeldingen 

en de uitleg hiervan kunt u op onze website (www.loosduinen-centrum.nl) bekijken.  

- Via de website van de landelijke kerk kunt u elke dag wat inspiratie opdoen in de 40-dagenkalender. Zie: 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/. U kunt u ook abonneren op een dagelijkse email als u uw 

emailadres opgeeft via deze website. 

- Iedere woensdagavond is er om 19.00 uur een vesper te beluisteren via www.bosbeskapel.nl, uitgezonden vanuit 

de Bosbeskapel (eerder opgenomen). 
 

Liturgische bloemschikking 

Tweede zondag – Zwijgen is goud – Marcus 9: 2-10 

Voordat Jezus concreet aan zijn opdracht begint, wordt op de berg allereerst de verbinding gelegd met het licht 

van de Eeuwige. De boodschap is: Waar ik ook zal gaan en staan, alles wat ik doe zal in verbinding staan en een 

weerspiegeling zijn van het eeuwige licht, dit is de bron van waaruit alles voortkomt en van waaruit ik mijn werk 

zal doen. Marcus verhaalt hoe Jezus samen met drie leerlingen op een hoge berg van gedaante verandert en zijn 

kleren helder wilt glanzen. Hij vraagt hen te zwijgen over wat zij zagen.  

De symbolen voor deze schikking zijn: stenen, wit en goud. Stenen: als verwijzing naar de berg waar een ontmoeting 

met het geheim van God zich openbaart. Wit: als het kleed van Jezus dat helder wit glanst – zo wit als geen enkele 

wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen – tijdens zijn bevestiging op de berg als geliefde Zoon van God. 

Goud: door de zeldzaamheid en duurzaamheid van goud als materiaal en zijn bijzondere glas is goud zonlicht… in 

dat licht mogen we zien, soms even. Spreken is zilver, zwijgen is goud… God ervaren is als goudstof in de ziel. De 

ervaring kan niet verwoord worden maar glanst in daden die dit licht weerspiegelen. 

Op onze website is een aparte pagina ingericht met informatie over de bloemschikking; vanaf vrijdag vindt u daar 

ook een foto van de bloemschikking: www.loosduinen-centrum.nl/kerkdiensten-a.htm. 
 

Openstelling kerk 

Veel is gesloten, maar de kerk is nog steeds iedere donderdagmorgen open van 10.00 tot 12.00 uur. 

Even stil zijn in de kerk, een kaarsje opsteken, bidden... Al komen we niet met zijn allen samen in ons 

prachtig kerkgebouw, u kunt de kerk nog steeds bezoeken voor uw persoonlijke meditatie. Er is ook 

altijd iemand aanwezig om even een praatje te maken. Hopelijk tot ziens!  
 

Bedankt! 

Vorige week mochten de kerkrentmeesters via ds. Aten een stapeltje collectebonnen ontvangen van een 

gemeentelid dat niet meer naar de kerk kan komen. Het geschonken bedrag komt ten goede aan het werk van onze 

wijkgemeente. Hartelijk dank hiervoor! 
 

Puzzels en knipvellen 

Naast puzzels in alle soorten en maten, hebben we nu ook knipvellen voor 3D-kaarten tegen een vriendelijk prijsje 

beschikbaar voor u om de lockdown door te komen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de familie 

Wignand via p.wignand@wxs.nl of 070-3972495. 
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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. 

❖ Tobias van den Boom is tijdelijk opgenomen in WZH Sammersbrug, Lichtenbergweg 150, 2532  

AK Den Haag. Hij zal een kaartje van gemeenteleden zeker op prijs stellen. 

❖ Dhr. Hans Timmerman is opgenomen in verpleeghuis Dekkersduin aan de Campanulastraat en zijn 

echtgenote Gradda verblijft momenteel in Duinhaghe aan de Savornin Lohmanlaan. 

 

Diensten komende week Agenda 

 07/03  10:00  Abdijkerk  Ds. W. Verkuyl  04/03  10:00  AK Kerk open 

  10:00  Bosbeskapel  Ds. M.C. Aten     

  10:00  Shalomkerk  Ds. L.J. Joziasse     

 

Overzicht collectes januari 

Overzicht van wat is ontvangen voor de in de maand januari gehouden collectes: 
 

Datum Collecte Bestemming Bedrag 

3 jan. 1 Maatjesproject 2GO 26,58 

 2 Wijkgemeente 13,62 

10 jan. 1 Wijkdiaconie 68,56 

 2 Haastu 38,90 

17 jan. 1 Aandachtscentrum 50,62 

 2 PKN ondersteuning gemeenten 33,18 

24 jan. 1 Buurt-en-kerkhuis Paardenberg 64,55 

 2 PKN missionair werk 97,72 

31 jan. 1 Wijkdiaconie 31,09 

 2 PKN Jong Protestant 32,02 
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