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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
LichtDelen en Pionieren in Loosduinen
Zoals u waarschijnlijk weet is pioniersplek LichtDelen sinds enkele jaren
druk bezig in Den Haag-Zuidwest om de kerk met de wijk te verbinden. Sinds kort is daar
een onderdeel bijgekomen. Er is namelijk een stichting, genaamd Pionieren in Loosduinen,
opgericht, welke als voornaamste doel heeft de activiteiten van pioniersplek LichtDelen te
financieren. Dit gaat om financiering voor bestaande activiteiten zoals de Kliederkerk en
de Bijbelkeuken, maar ook nieuw te ontwikkelen activiteiten in het nieuwe pand aan de
Schwerinkade 30 (bijvoorbeeld een weggeefwinkel). Inmiddels is de stichting onder leiding
van een enthousiast bestuur gestart. Zij zullen zich dus voornamelijk bezighouden met het werven van fondsen.
Wilt u ook (financieel) bijdragen aan het werk van LichtDelen? Neem dan contact op met pionier Louise den Hoed
via info@lichtdelen.nl of 06-34689227 om de mogelijkheden te bespreken.
Benoeming ambtsdragers
De kerkenraad heeft besloten om Christiaan Scheen, diaken op de locatie Abdijkerk, en Kjell Wagner en GertJan de Raad, diakenen op de locatie Bosbeskapel, opnieuw te benoemen voor een ambtsperiode van vier jaar. Zij
zullen in de loop van de maand mei worden herbevestigd.
Houthaghe
Tot onze teleurstelling moeten we u mededelen dat de kerkdiensten in Houthaghe geen doorgang meer kunnen
vinden. In de maand september 2020 waren de laatste kerkdiensten. In Houthaghe gaat een grote verbouwing
plaatsvinden waarbij de meeste bewoners moeten verhuizen. De verbouwing gaat anderhalf tot twee jaar duren.
Na de verbouwing wordt Houthaghe een verpleeghuis voor 111 bewoners. Ook worden er appartementen
gerealiseerd. Of er na de verbouwing nog kerkdiensten en gesprekskringen kunnen plaatsvinden is nu nog niet
duidelijk. De hoop was om in ieder geval een afsluitingsdienst te kunnen organiseren en een kringgesprek met de
bewoners. Maar ook dit was niet mogelijk door de coronatijd en omdat er al werkzaamheden in de kerkzaal
plaatsvinden.
Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com.
Diensten komende week
02/05 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk

Ds. W. Verkuyl
Ds. M. Koster
Ds. D.L. Schiethart

Agenda
29/04 10:00 AK

Kerk open
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