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Zondagsbrief    22e jaargang nr 38 – 20 september 2020 

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  

 

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. 

 

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 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.  

 

Feestelijke kliederkerk! 

Op de volgende Kliederkerk, op 23 september aanstaande vanaf 15.30 uur in de Abdijkerk, vieren we samen de 

bruiloft in Kana! Zo maak je zelf een bruidscake met meerdere lagen, mooie slingers, uitnodigingen voor je eigen 

feestje en een prachtig bruidsboeket met de mooiste bloemen. En we gaan een geweldige dans instuderen waar 

jong en oud aan mee kan doen. Een gezellig feestje met veel plezier, een goed verhaal en lekker eten om af te 

sluiten. Natuurlijk houden we rekening met de RIVM-regels. Ben je erbij? Gezinnen, maar ook volwassenen (zonder 

kinderen) zijn van harte welkom! Aanmelden kan via info@lichtdelen.nl of 070-3972495. De toegang is gratis, een 

vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. 
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Collecteopbrengsten 13 september Abdijkerk Houthaghe  

Wijkdiaconie € 58,10   

Jeugdwerk JOP € 68,80   

    

Collectes 20 september Abdijkerk   Houthaghe 

1e    Buurt en Kerkhuis Sjalom Buurt en Kerkhuis Sjalom 

2e    Kerk in Actie Zending Syrië Houthage 

 

1e Collecte Buurt-en-kerkhuis Shalom. 

Een jaar geleden opende buurt-en-kerkhuis Shalom zijn deuren in de Shalomkerk van Den Haag Zuidwest. Het 

heeft zich ontwikkeld tot een plek om het leven te delen en te vieren, met een aanbod voor kansarm en kansrijk, 

waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en waar ze hun passies en dromen kunnen 

delen en successen kunnen vieren. In het buurt-en-kerkhuis zijn twee keer per week vrijwilligers van het 

inloopspreekuur aanwezig om mensen te helpen bij vragen over bijvoorbeeld een moeilijke brief, formulieren en 

problemen met instanties. Of om te helpen een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding mogelijk te maken. Sinds 

vorig jaar is er de Weggeefwinkel, waar mensen met een Ooievaarspas en klanten van Kies, kleding en schoenen 

kunnen uitzoeken. Verder zijn er naailessen en een kapper en de Sociale supermarkt de rijdende Voedselbank. 

Dit wordt door de  diaconie ondersteunt. 

 

2e Collecte Zending. Syrie.  

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en 

haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel 

christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, 

een baken van hoop zijn. De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, 

ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van 

kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.  Herstel van de kerk, het hart van de 

christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in 

Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven! 

 

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. 

 

Diensten komende week 

 27/09  10:00  Abdijkerk ds. W. Verkuyl, Schrift en tafel 

 27/09  Online vanaf 14:00  Bosbeskapel   

 27/09  10.00  Shalomkerk  mw. A. Deuzeman 

 27/09  10.00  Houthaghe  ds. M. Koster 

NB In het Woonzorgpark worden nog geen weeksluitingen gehouden! 

Agenda 

 wo. 23/09   15:30  AK Kliederkerk 

 do. 24/09  10:00   AK Inloopochtend 

 do. 24/09  12:00   AK   Lunchen in de Abdijkerk 
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