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Zondagsbrief        23e jaargang nr. 10 – 7 maart 2021 

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

 

 

 

Veertigdagentijd 

• We zijn inmiddels al op de derde zondag van de veertigdagentijd beland, een tijd van versobering 

en gebed op weg naar Pasen. Voor iedere zondag van de veertigdagentijd maken onze koster Astrid 

van Veen en Joke Voogel een bloemschikking. De afbeeldingen en de uitleg hiervan kunt u op onze 

website (www.loosduinen-centrum.nl) bekijken.  

• Ook op onze website vindt u ter inspiratie (1) de 40-dagenkalender en (2) ’40 dagen’, waarin zeven 

Nederlandse vertellers  elke dag op video een nieuw verhaal presenteren.  

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

uitgezonden vanuit de Bosbeskapel (eerder opgenomen). 

• Iedere donderdagmorgen is de Abdijkerk open van 10.00 tot 12.00 uur voor een persoonlijke 

meditatie, een kaarsje opsteken, bidden... Er is dan ook iemand aanwezig om even een praatje te 

maken. Hopelijk tot ziens! 

 

Liturgische bloemschikking 

Derde zondag – Nieuwe bezems vegen schoon – Johannes 2, 13-22 

Het eerste optreden van Jezus begint met een grote schoonmaak van 

het huis van zijn Vader, het spirituele centrum. Alles wat de Bron 

vervuilt, wordt van tafel geveegd, handelaars en geldwisselaars 

stuurt hij weg. De spiegel vertelt dat ook wij grote schoonmaak 

moeten houden om de Bron van waaruit wij leven schoon te houden. 

Johannes verhaalt hoe Jezus het plein voor de tempel, het spitituele 

centrum, schoonveegt om zo ruimte te scheppen voor waar het in dat 

centrum om gaat; aandacht voor de Eeuwige en niet voor handel, 

waren en geld. (Judas)penningen verwijzen naar de zilverstukken, het 

bloedgeld, dat Judas kreeg voor het aangeven van Jezus. 

Symbolen: bezem - (judas)penning – rommel. 

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. 

 

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. 
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De 2e Collecte  Colombia, Jeannet Bierman: Theologisch opbouwwerk in Cali, Colombia 

'In een land waarvan de recente geschiedenis wordt gedomineerd door onrust en conflict, is de 

Fundación Universitaria Bautista in Cali een belangrijke plek om via de studenten te werken aan vrede 

en perspectief voor de kerk en de samenleving van Colombia. Jeannet hoopte daar vanaf 2020 een 

bijdrage aan te leveren door docent praktische theologie te worden. Deze theologische universiteit 

fungeert als opleidingsinstituut voor de breedte van de protestantse denominaties in Colombia. Ze 

zorgt ervoor dat de studenten niet alleen hun neus in de boeken steken, maar ook te leren bij 

projecten die betrokken zijn bij de nood in het land. Juist op dat snijvlak hoop Jeannet haar bijdrage 

te leveren aan de studenten. Met haar theologische achtergrond en de waardevolle plek die ze in Den 

Haag bij STEK heeft gehad, hoopte ze namens de Protestantse kerken in Nederland - via Kerk in 

Actie - haar steentje te kunnen bijdragen.'    

Vanwege Covid 19 kon Jeannet Bierman in 2020 niet afreizen naar Colombia. Ook het geplande vertrek 

in januari 2021 ging niet door. Het uitgangspunt voor nu is dat er rond 1 juli 2021 weer gepeild wordt 

of vertrek al dan niet mogelijk is. Ondanks de onzekerheid die er is rondom de uitzending van 

Jeannet, blijft de hulp aan de universiteit hard nodig! Juist omdat Jeannet daar niet naar toe kan 

gaan en de bizarre tijden vanwege de pandemie zorgen ervoor dat de universiteit het zwaar heeft. Al 

het onderwijs gaat online. Dit zorgt voor fors extra kosten, voornamelijk op het gebied van IT. In een 

land waar dit niet zo goed geregeld is als hier en de studenten het financieel niet ruim hebben is 

ondersteuning daarin noodzakelijk om nog iets van onderwijs te kunnen blijven geven. Om die reden is 

vanuit Kerk in Actie in overleg met de directeur van de universiteit extra geld toegezegd. 

 

Kerk-tv 

Afgelopen zondag hebben we de dienst van zaterdag als experiment op zondag op YouTube 

uitgezonden en de abonnees op onze nieuwsbrieven gevraagd naar hun mening hierover. Die dag is de 

video meer dan 225 keer bekeken! Iedereen vond de beelden meerwaarde hebben. Velen gaven aan 

dat zij de kerkdienst op deze manier veel intenser konden beleven. 

Helaas wacht het rechtstreeks (‘live’) uitzenden van een kerkdienst (‘streamen’) op de aansluiting op 

het nieuwe glasvezelnetwerk in Loosduinen. Daar gaat onze beheerder Leo Hartman voor zorgen. 

Tegelijkertijd wordt er Zuidwest-breed nagedacht over de noodzakelijke apparatuur.  

 

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. 

 

Diensten komende week Agenda 

 14/03  10:00  Abdijkerk  Ds. M.C. Aten  11/03  10:00  AK Kerk open 

  10:00  Bosbeskapel  Ds. M. Koster     

  10:00  Shalomkerk  Ds. D.L. Schiethart     

 

Gezocht: foto’s van de restauratie van de Abdijkerk 

Recent is de website van de Arie Molenkamp Stichting verrijkt met een fotoserie over de restauratie 

van de Abdijkerk (1969-1975): abdijkerk.info/kerk.htm. Heeft u nog foto’s of dia’s van deze 

restauratie? Wij plaatsen ze graag! Stuur een mailtje naar ams@casema.nl en wij nemen contact met 

u op. 
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