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

Kerkdiensten in september en oktober
Er is weer een rooster gemaakt voor het kerkbezoek in de maanden september en oktober. Dit houdt in dat mensen
4x naar de kerk mogen komen. Bij verhindering hoeft er niet te worden afgemeld. De roosters zijn vorige week
aan iedereen gemaild. De mensen die op de bellijst staan zijn allemaal gebeld.
Er hebben zich nu 68 personen aangemeld. Mocht u zich niet hebben aangemeld en u wilt toch een keer naar de
kerk komen, kunt u het beste op de zondag zelf om 9.55 uur naar de kerk komen. Er kan dan worden gekeken of
er nog een plekje vrij is.
Verder willen we u er nogmaals op wijzen dat er beslist niet mag worden gezongen. Afgelopen zondag heeft
niet iedereen zich hieraan gehouden. Dat is jammer. Wij vragen u met klem zich aan de regels te houden. Dit is
voor ons aller veiligheid. Alleen de zanggroep zingt de liederen en u mag wel meeneurien. Dit staat ook iedere week
vermeld op de orde van dienst en het wordt steeds afgekondigd.
U kunt de kerkdiensten online blijven volgen 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).
Houd u er rekening mee dat kerkomroep op zondagochtend overbelast kan zijn, waardoor de verbinding met de
Abdijkerk niet wil lukken. Als dit zo, ga dan niet naar de kerk bellen, maar probeer het even later nog eens. Vanaf
zondagmiddag staat de kerkdienst ook op www.loosduinen-centrum.nl.
De problemen met kerkomroep.nl zijn inmiddels zo goed als opgelost, Maar afgelopen zondag waren er problemen
met het internet. De dienst van zondag 30 augustus kon toch nog op de site van kerkomroep geplaatst worden min
de 1e 10 minuten.
Inloopochtenden en lunches
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.
Op donderdag 10 en 24 september is er weer "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.
Boeken in de Abdij
Op 12 september wordt er in de Abdijkerk de jaarlijkse boekenmarkt ‘Boeken in de Abdij’ georganiseerd.
Uiteraard in aangepaste vorm binnen het kader van de richtlijnen, maar met net zo’n grote diversiteit aan
boeken als anders. Zo is er voor elk wat wils: romans, kunst, geschiedenis, culinair, reizen, kinderboeken,
buitenlands, crea, religie en ga zo maar door. En dat allemaal voor schappelijke prijzen. De opbrengst komt
geheel ten goede aan de wijkgemeente. U bent op 12 september van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom in de
Abdijkerk om tussen de boeken te komen snuffelen. Graag tot dan!
Geen Open Monumentendag
Vanwege het Corona-virus is er dit jaar geen Open Monumentendag in Den Haag. Wel zijn een aantal
monumentendag virtueel te bezoeken via een serie 360 graden foto’s. Ook de Abdijkerk.is op die manier te
bezoeken. Helaas is de URL daarvan op dit moment nog niet beschikbaar.
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Collecteopbrengsten 30 augustus
Ouderenwerk
Wijkgemeente
Houthage

Abdijkerk
€ 43,70
€ 43,05

Houthaghe
€ 32,50
€ 32,50

Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten,  06-30984979, hjoosten@kpnplanet.nl. Adressen van
de hieronder genoemde personen kunt u bij hem opvragen.

❖ Mw. Froukje van den Akker-Bijlsma is met ingang van 12 augustus verhuisd naar verpleeghuis De Eshoeve,
Doorniksestraat 150-152, 2587 AZ ‘s-Gravenhage. Blijf ook in de komende tijd contact met haar houden!
❖ Mw. Gradda Timmerman-Pakvis is tijdelijk opgenomen in het Klinisch Centrum van Parnassia aan de
Mangostraat 1, 2552 KS ’s-Gravenhage. Een kaartje zal haar zeker goed doen.
Bedankt!
❖ Ik wil graag even melden dat ik gelukkig, na ziekenhuis en revalidatie, weer thuis ben. Ik wil iedereen bedanken
voor de vele blijken van medeleven in de vorm van telefoontjes en kaarten. Het was allemaal hartverwarmend.
Vriendelijke groet van mw. Van der Niet.
❖ Hartelijk dank voor de kaarten die wij gekregen hebben vanwege ons 50jarig huwelijk! Hartelijke groeten van
Bertus en Gerda van der Gaag.
Diensten komende week
13/09 10:00 Abdijkerk
Online Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk

Ds. J. Korf
Ds. D.L. Schiethart

Agenda
10/09 10:00 AK
10/09 12:00 AK
12/09 10.00 AK

Inloopochtend
Lunchen in de Abdijkerk
Boeknmarkt

Kerkdiensten in Houthaghe vanaf 6 september
Op dit moment is er plaats voor 12 gemeenteleden in de kerkzaal van Houthaghe, excl. de predikant, organist,
ambtsdrager en 2 kosters. Als u van buiten komt en een dienst wilt bijwonen, neemt u dan eerst contact op met
Sarie Talsma sarietalsma@hotmail.com, tel 070-3970459. Bij te veel gemeenteleden kunnen er twee plaatsnemen
in de gang. De zondagsbrief voor gemeenteleden in en rond Houthaghe wordt na 6 september niet meer bij u
bezorgd. U ontvangt de zondagsbrief in de kerkzaal, of u kunt de zondagsbrief ophalen in Houthaghe. De
overgebleven zondagsbrieven liggen na de kerkdienst op de lectuurtafel in de hal.
Kerkelijke inkomsten t/m juli
Hieronder vindt u de actuele stand van zaken, waarin de gegevens t/m de maand juli zijn verwerkt.
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