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Zondagsbrief                 22e jaargang nr.27 – 5 juli 2020 

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

 

 

 

 

 

Kerkdiensten in juli en augustus 

Onze kerkenraad heeft aangegeven dat de 3 locaties weer mogen starten met kerkdiensten waarbij 

een beperkt aantal mensen aanwezig mogen zijn.  In de Abdijkerk hebben we een eerlijk rooster 

gemaakt voor het bijwonen van de kerkdiensten in de maanden juli en augustus.  

De kerk is inmiddels helemaal corona-proof ingericht. Er zijn ca 40 zitplaatsen beschikbaar. Ca 60 

gemeenteleden hebben aangegeven weer naar de kerk te willen komen. Ze zijn uitgenodigd om vanaf 5 

juli 1x in de 14 dagen een viering bij te wonen op zondagmorgen. Er ligt een gebruiksplan klaar, waarin 

alle maatregelen staan die genomen gaan worden om hen zo veilig mogelijk te ontvangen. 

Mocht u de komende weken vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Ook in deze 

vakantieperiode is altijd iemand bereikbaar. De inloopochtenden op donderdag gaan voorlopig elke 

week door. Daar kunt u ons spreken: er is dan ook een predikant aanwezig. In de gemeentezaal is 

plaats voor 12 mensen, maar u kunt ook even rustig in de kerk zitten en een kaarsje aansteken. 

U kunt de kerkdiensten natuurlijk online blijven volgen op www.loosduinen-centrum.nl of via 

kerkomroep:  www.kerkomroep.nl/#/kerken/10810. U kunt meedoen met de collecte via Givt of een 

bedrag overschrijven via uw bank (zie de Orde van dienst). 

 

 

Lunchen in de Abdijkerk  

Op donderdag 16 juli gaan we met een nieuwe activiteit van start: "lunchen in de Abdijkerk". Gezellig 

lunchen we met elkaar van 12 tot 14 uur: soep, broodjes, koffie en thee staan voor u klaar. Bijdrage is 

twee Euro p.p.  

Na de maaltijd hebben we nog een kort gesprek met elkaar: u kunt kiezen uit een gesprek over een 

thema of een vrolijke quiz / spel. Opgave bij Marianne Schravendijk: tel. 06 – 58070041 of per mail: 

MvanSchravendijk@stekdenhaag.nl. Ook kunt u intekenen via het inschrijfblad in de gemeentezaal.  

Volgende data: 30 juli en 13 augustus. 

 

 

Anderhalvemeterkliederkerk 

Op 8 juli vindt de eerste echte anderhalvemeterkliederkerk plaats! Het draait die dag om het verhaal 

van David en Goliath. Natuurlijk zijn er weer een heleboel leuke activiteiten, zowel voor kinderen als 

voor volwassenen. En daarna is er ruimte voor het verhaal. Vervolgens ontmoeten we elkaar onder het 

genot van een lekkere maaltijd. En dat allemaal op anderhalve meter. Bent u/ben jij erbij? U/je bent 

op 8 juli vanaf 15.30 uur welkom bij de Kliederkerk, die deze keer in de Abdijkerk gehouden zal 

worden. Aanmelden is verplicht en het aantal toegestane bezoekers door de maatregelen beperkt. Dus 

meld je snel aan via info@lichtdelen.nl of 070-3972495. Tot 8 juli! 
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Brief solidariteitsactie zonder registratienummer 

U heeft afgelopen week de brief voor de solidariteitsactie ontvangen. Nu blijkt dat bij het drukken 

het registratienummer niet op de brief terecht is gekomen. Onze excuses voor deze fout. 

Gelukkig is het mogelijk om een bijdrage te geven zonder het registratienummer te gebruiken. De 

meeste gevers worden herkend aan de hand van hun bankrekeningnummer. Waar dat niet het geval is, 

hebben we de mogelijkheid om handmatig op naam te zoeken. Zo worden  giften toch bij de juiste 

persoon en wijkgemeente geadministreerd.  

 

 

Vakantiebonnen actie van de Diaconie Den Haag 

Elk jaar kregen gezinnen die daar voor in aanmerking kwamen van het College van Diakenen via Stek 

bij het begin van de Zomervakantie een ‘Vakantietas’ uitgereikt. Dit jaar kan deze actie door de 

coronacrisis geen doorgang vinden. Er is een alternatief plan ontwikkeld door Stek. Ouders van 

kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar ontvangen een vakantiebon van €10 per kind. Deze bonnen 

worden via de Voedselbank uitdeelpunten verspreid. De Protestantse Diaconie van Den Haag staat 

garant voor €5000. De diaconie van Den Haag Zuidwest draagt €1000 bij aan deze actie. Op deze 

manier hopen wij een beetje te kunnen bijdragen aan het vakantiegevoel van deze kinderen. De 

diaconie 

 

 

Lief en Leed 
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, hjoosten@kpnplanet.nl.  

 

❖ Mw. Froukje vd Akker verblijft momenteel (in quarantaine) in verpleeghuis Vrederust-West. Adres 

(voor het sturen van een kaartje): Schuttersdreef 125 -127, 2542 XA ’s-Gravenhage. 

❖ Mw. Annie Dors zal a.s. maandag, 6 juli, worden opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie.  

 

 

Diensten komende week 

 12/07  10:00  Abdijkerk  Ds. M.C. Aten 

    Bosbeskapel   Dienst in Sjalomkerk.  

  10:00  Shalomkerk  Ds. N.L. van Dorp 

Agenda 

 08/07  15.30 .Abdijkerk Anderhalvemeterkliederkerk 
 

 
Geen openstelling van de kerk in de zomermaanden en geen orgelbespelingen 

Om bekende redenen zal de Abdijkerk dit jaar helaas niet open kunnen zijn op de zondagmiddagen in 

juli en augustus. Er zijn ook geen orgelbespelingen. Hetzelfde geldt voor Monumentendag op de tweede 

zaterdag van september. Medio augustus zullen we beslissen of de najaarsconcerten wel weer doorgang 

kunnen vinden. Actuele informatie vindt u op www.abdijkerk.info. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u 

zich op deze site aanmelden voor de mailinglist of een mail sturen aan ams@casema.nl. 
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