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Zondagsbrief         24e jaargang nr.38 –18 september 2022 

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

 

 

Weet u namen van mogelijke te beroepen predikanten? 

Door het vertrek van onze predikanten ds. Michiel Aten en ds. David Schiethart zijn 

er twee halftime predikantsvacatures ontstaan. Ingaande 1 december gaat ook ds. Martin Koster 

ons verlaten. Dit betekent dat er in december nog een 0,7 fte vacature ontstaat. De 

wijkkerkenraad heeft aan de drie locatiecommissies van onze wijkgemeente gevraagd om profielen 

op te maken ten behoeve van het zoeken naar geschikte nieuwe predikanten. Tevens is er een 

beroepingscommissie samengesteld en benoemd. Het verzoek aan de commissie is om een 

beroepingsprocedure te starten die (op basis van de gemaakte profielen) gaat leiden tot het 

voordragen van geschikte kandidaten om de in totaal 1,7 fte aan vacatureruimte opgevuld te krijgen. 

Daar het gaat om vacatureruimte op iedere locatie van onze wijkgemeente, zijn de locaties 

Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk ruim vertegenwoordigd in de beroepingscommissie. De 

beroepingscommissie bestaat uit de volgende leden:  Kjell Wagner (voorzitter), Robbert den Hartog 

(secretaris), Sarie Talsma (notulist), Josien Veltboom, Irene de Raad, Anneke Ligthart, Marjo de 

Kort, Marja Hoet, Wil Groeneveld, Ben Damen, Jan Boer (gedelegeerd lid Algemene Kerkenraad) 

en Johan Bovenlander (gedelegeerd lid vanuit het moderamen van de wijkkerkenraad). 

Op 31 augustus jl. is de beroepingscommissie bij elkaar gekomen en heeft de taakverdeling en 

eerste lijnen voor de beroepingsprocedure vastgesteld. 

In overleg met de beroepingscommissie nodigt de wijkkerkenraad nu als eerste procedurestap de 

leden van onze wijkgemeente uit om namen in te dienen van predikanten die voor een beroep in 

aanmerking  

zouden kunnen komen. Omdat een beroepingsprocedure een vertrouwelijke aangelegenheid is, graag 

deze namen direct aanleveren bij de secretaris van de beroepingscommissie Robbert den Hartog. 

Zijn e-mailadres is: robbertdenhartog@gmail.com 

De namen kunnen tot 25 september a.s. worden doorgegeven en zullen in de advieslijst van de 

beroepingscommissie worden opgenomen. De beroepingscommissie ziet met belangstelling uit naar 

de suggesties vanuit de wijkgemeente.  

 

Noodhulpcollecte Pakistan 

De enorme nood in Pakistan als gevolg van aanhoudende overstromingen is ten hemel 

schreiend. Meer dan 30 miljoen mensen zijn getroffen door de overstromingen die een groot deel 

van het land onder water hebben gezet. Onvoorstelbaar groot is het leed van omgekomen geliefden, 

onherstelbaar de schade aan huizen en gewassen, onafzienbaar de ellende die volgt wanneer het 

water zakt.Daarom wordt de Vredesweekcollecte van zondag 25 september bestemd voor de 

noodhulp aan Pakistan. De centrale Diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen. Elke 

euro telt dus dubbel!  

Meer informatie staat op de website van Kerk in Actie: 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-overstromingen-pakistan/. 

‘Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want 

de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct 

noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. ’ 
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Maaltijd en parabel op 20 september 

In verband met de agenda van de Abdijkerk is de bijeenkomst rond de maaltijd met een 

parabel verzet van 27 september naar 20 september. Van harte welkom op 20 september. 

Opgave bij Wietske Verkuyl w.verkuyl@xs4all.nl / 06-38267000. 

 

Film in de Abdij 

Op woensdag 21 september wordt de film The Iron Lady vertoond. 

Een film over hoe een vrouw het tot premier van Engeland is 

gekomen. De hoofdrol wordt gespeeld door Meryl Streep, die in 

onze reeks films in de schijnwerpers is gezet. Zaal open om 13.30 

uur en de film begint om 14.00 uur. Toegang is gratis. 

 

Zondag 25 september 

De dienst van 25 september zal een gewone dienst zijn van Schrift en Tafel, waarin ds 

Sterrenburg voorgaat. Eerder was aangekondigd dat dit een oecumenische viering zou worden, 

maar de oecumenische viering is uitgesteld. 

 

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

❖ Bloemen gaan naar Bets Bruinings. 

❖ Afgelopen week is, op de leeftijd van 86 jaar, overleden Leendert Groeneveld. Samen met 

zijn echtgenote woonde hij in ons midden aan de Cornelie van Zantenstraat 262. De 

afscheidsdienst zal worden gehouden woensdag a.s. De aanvangstijd is op dit moment van 

schrijven nog niet bekend. Dat zal zondag bij de overlijdensafkondiging worden gemeld! 
 

 

Diensten komende week Agenda 
 24/09  14:00  WoonZorgPark  Mw. J. Moggré  20/09  17:45  AK Maaltijd en parabel 

 25/09  10:00  Abdijkerk  Ds. A. Sterreburg  21/09  14:00  AK Film in de Abdij 

   10:00  Bosbeskapel  Mw. J. Bregman  22/09  10:00  AK Inloopochtend 

   10:00  Shalomkerk  Ds. M. Koster     
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