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

Inleveren snuffelmarktspullen
Aanstaande zaterdag kunt u spullen inleveren voor de snuffelmarkt van 4 juni. Tussen 10.00 en 12.00
uur bent u welkom in de kerk om uw spullen af te geven. Boeken, curiosa, puzzels, handwerkspullen,
antiek etc. kunt u allemaal bij ons kwijt. Twijfelt u of u iets wel of niet kunt inleveren? Neem dan
contact op met de familie Wignand, p.wignand@wxs.nl of 070-3972495.
Collecteoverzicht: wat is ontvangen in de maand april
Datum Coll Bestemming
3 apr
1 KIA Werelddiaconaat (Moldavië)
2 Wijkgemeente
10 apr 1 Mensenkinderen Babykuikens
2 PK Jong Protestant
14 apr 1 Mensenkinderen Babykuikens
16 apr 1 KIA Werelddiaconaat (Moldavië)
17 apr 1 KIA Werelddiaconaat (Libanon)
2 Wijkgemeente
24 apr 1 Vakantieweken diaconale locaties
2 Jeugdwerk eigen gemeente

Abdij
342,80
186,22
822,85
152,68
130,50
95,06
409,58
234,92
187,00
148,50

April
10 april

528,45 355,50

Spaardoosjes babykuikens Moldavië
Vitrinekastverkoop Straatpastoraat

Bosbes
237,80
181,66
410,80
163,45

394,20
380,46
98,10
98,25

Shalom Totaal
185,30 765,90
174,80 542,68
381,40 1615,05
124,75 440,88
130,50
95,06
262,60 1066,38
211,10 826,48
139,70 424,80
119,90 366,65
314,94 1198,89
135,00 135,00

Doe mee met de collecte via de QR codes op de liturgie
Om U behulpzaam te zijn bij het per bank overmaken van uw collectegift, kunt U uw gift voortaan
gemakkelijk overmaken via zogenaamde QR-codes zoals afgedrukt op de liturgie. Met de camera (of
een QR-scan app) van uw smartphone scant u de afgedrukte QR-code, er verschijnt dan een link naar
de website van de bank die u moet aanklikken, u toetst vervolgens het bedrag in dat U wilt geven en u
kiest uw bank zoals bij iedere Ideal betaling. In de Bosbeskapel en Shalomkerk wordt de nieuwe
methode al naar tevredenheid gebruikt en ook wij willen het voor u zo gemakkelijk mogelijk maken om
uw bijdrage te geven, zonder dat u contant geld bij u hoeft te hebben. Overigens kunt u ook via GIVT
blijven geven of thuis een bedrag overmaken via uw bankapp.
Hulp aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne
Wilt u spullen doneren voor de slachtoffers van de oorlog? Op www.denhaagdoet.nl/oekraine staan o.a.
locaties in Loosduinen waar u spullen kunt brengen voor Oekraïne.
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Film in de Abdij
Op woensdagmiddag 18 mei is er weer een film in de Abdij. Zaal open om 13.30
uur en de film start om 14:00 uur. U wordt verwelkomd met koffie of thee en na
afloop is er gelegenheid om met elkaar over de film te praten. De eerste film van
de serie is “I am Sam”. Toegang gratis maar een bijdrage is welkom. In de
hoofdrollen Michelle Pfeiffer en Sean Penn. Het verhaal: een verstandelijk
gehandicapte vader zorgt samen met vrienden voor zijn dochtertje, als die wordt
weggehaald door een welzijnswerker, gaat hij een moeizame strijd aan om een
jury te overtuigen dat vaderliefde het allerbelangrijkste is. Duur 127 min.

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

❖ Bep en Kees van Wijk zijn verhuisd naar WZH (Woonzorgcentra Haaglanden) Leilinde - Harriët
Freezerhof 32 – kamer 15 – 2492 JD Den Haag

Koffieschenken na de dienst
We kunnen weer koffie of thee drinken na de dienst, elkaar weer ontmoeten en een gezellig praatje
maken of het over de dienst hebben. Maar weet u wat ook leuk is om het voor de gemeente uit te
schenken, zo zie je iedereen en je ziet veel blije gezichten. Daarbij komt dat vele handen licht werk
maken. Op het publicatiebord hangt een intekenlijst.

Postbodes gevraagd
In de gemeentezaal liggen de uitnodigingen voor de verjaardagsmiddag van 1 juni.
Wilt u ook een aantal enveloppen meenemen en bezorgen? Alvast bedankt

Inloopochtend Abdij 19 mei
De inloopochtend van as donderdag 19 mei zal zijn van 10.00 tot 11.00 uur i.v.m. een begrafenisdienst.

Diensten komende week
21/05 14:00 WoonZorgPark mw. J. Moggré
22/05 10:00 Abdijkerk
ds. R.J. de Vries
10:00 Bosbeskapel Ds. N.W. den Bok
10:00 Shalomkerk
ds. M. Koster

Agenda
18/05 13:30 AK Film in de Abdij
18/05 18:30
30 / 40 kring
22/05 19:00 SK Zingen op zondag
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