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Zondagsbrief        22e jaargang nr. 42 – 18 oktober 2020 

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

 

Belangrijke informatie voor onze kerkdiensten 

Zoals u waarschijnlijk hebt gehoord, zijn de maatregelen rondom kerkdiensten aangepast. Dit 

heeft te maken met de toename van het coronavirus in ons land. Voor ons geldt: maximaal 30 

bezoekers bij een viering, exclusief medewerkers. In onze kerk zijn er bij elke viering ca. 32 personen 

ingeroosterd. Meestal is het zo dat niet iedereen komt en er plaatsen open blijven. Dus verandert er wat 

bezoekers betreft voor ons niets. Mocht er geen plaats meer zijn, dan kan de viering in de gemeentezaal worden 

gevolgd op het tv-scherm. Het zingen en neuriën is niet toegestaan. Alleen de voorzangers mogen zingen. Ook 

wordt geadviseerd bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. 
 

Benoeming ambtsdragers 

De kerkenraad Zuidwest heeft in de vergaderingen van juni en september 2020 de volgende ambtsdragers 

benoemd. Voor de locatie Abdijkerk: mevrouw Louise Moerbeek-Petri als ouderling-kerkrentmeester. Voor de 

locatie Bosbeskapel: de heer Gerard de Goeij als pastoraal ouderling en de heer David Renkema als ouderling met 

bijzondere opdracht (voorzitter Algemene Kerkenraad). Indien er uiterlijk op 22 oktober 2020 geen wettige 

bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zal eind oktober tot bevestiging van deze ambtsdragers worden overgegaan. 
 

Opbrengst collectes 

U bent gewend wekelijks in de Zondagsbrief geïnformeerd te worden over de collecteopbrengst. Wij publiceren 

daarbij voor de Abdijkerk de bijdragen in de collectebussen die bij de uitgang staan als u de kerk verlaat. 

Bijdragen via de bank of via Givt worden daarin niet meegenomen. Daarom beëindigen wij voor de Abdijkerk deze 

wekelijkse publicatie en zullen we vanaf heden op maandbasis de totale opbrengst van de collectes publiceren 

zodra deze bekend zijn. 
 

De Abdijkerk is weer een muziekinstrument rijker: een prachtige Bechstein vleugel! 

U heeft hem vast al zien staan voorin de kerk: een 

prachtige, volledig gereviseerde Bechstein vleugel uit 

1916. Deze vleugel gaat de huidige piano vervangen, die 

naar de ontmoetingszaal verhuist. Het harmonium heeft 

de kloostergang als nieuwe standplaats. Door een 

vorstelijke gift van een gemeentelid welke door de Arie 

Molenkamp Stichting is verdubbeld, durfden we het aan 

dit buitenkansje te verzilveren, want de vraagprijs was 

zeer schappelijk. Er resteert nog een bedrag van 1700 

euro. Wij gaan proberen dat bedrag binnen te halen door 

u de mogelijkheid te geven één of meerdere van de 85 

toetsen van het instrument te sponsoren à 20 euro per 

toets. Als u allen meedoet, hebben we dit bedrag zo binnen! U kunt de toetsen 

online sponsoren via de website: https://www.ticketkantoor.nl/shop/vleugel  

(snel te vinden met de QR-code hiernaast) of door een overschrijving van  

20 euro (of een veelvoud daarvan) naar bankrekening NL87RABO0119625776 

t.n.v. Arie Molenkamp Stichting te Den Haag o.v.v. ‘vleugel’ en uw emailadres. 

Wilt u liever meedoen met  contant geld? Dat kan bij Petra Oudshoorn, Hans 

Bergwerff of één van de organisten. Alvast hartelijk dank voor uw steun!!  
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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. 

❖ Dhr. Luijendijk heeft corona gehad en is na revalidatie in Verpleeghuis Vrederust-West vrijdag weer 

thuisgekomen.  
 

Bedankt! 

❖ Tot mijn verrassing kreeg ik zondag 11 oktober de bloemen uit de Abdijkerk. Hartelijk dank voor deze attentie.  

Jan de Graaf 

 

Diensten komende week Agenda 

 25/10  10:00  Abdijkerk  Ds. M.C. Aten, S&T  19/10  20:00  BB Films die je raken 

  10:00  Bosbeskapel  Ds. M. Koster, S&T  20/10  10:00  SK Kring Spirituele Oefening 

  10:00  Shalomkerk  Ds. N. van Dorp, S&T  21/10  14:00  SK  Nieuwe Theologische Inzichten 

     22/10  10:00  AK Inloopochtend 

 

Houthaghe 

De kerkdiensten in Houthaghe zijn voorlopig niet meer mogelijk door het coronavirus. Het is een tijdelijke 

maatregel voor zolang het virus in Houthaghe aanwezig is. In de maand september waren vier kerkdiensten 

mogelijk. Daar waren we blij mee, ook al moesten we afstand bewaren en was er minder contact. U ontvangt zoals 

voorheen de zondagsbrief weer met daarbij de liturgie van de Abdijkerk. Voor vragen kunt u contact opnemen 

met Sarie Talsma, 070-3970459 of sarietalsma@hotmail.com. 
 

Stem op LichtDelen! 

De gemeente Den Haag heeft een budget van 30.000 euro beschikbaar gesteld voor plannen die helpen doelen uit 

de wijkagenda Kom Loosduinen 2020-2024 te verwezenlijken. Buurtbewoners worden uitgenodigd een initiatief te 

ontwikkelen. Pioniersplek LichtDelen heeft ook een plan ingediend. Onder de naam ‘LichtPunt Loosduinen’ willen we 

een ontmoetingsplek creëren in Loosduinen, waar mensen (jong én oud) samen kunnen komen voor activiteiten, 

creativiteit en spiritualiteit. U kunt LichtDelen daarbij helpen! Tot en met 7 november kan er op de website 

(www.komloosduinenbegroot.nl) gestemd worden op de verschillende plannen. Dat is heel makkelijk. Hiervoor heeft 

u namelijk alleen een mailadres nodig. Dat voert u eenmalig in en dan krijgt u een link toegestuurd waarmee u 

binnen 48 uur kan inloggen. Als u ingelogd bent, kunt u stemmen op het plan van LichtDelen (klik daarvoor links 

bovenaan op ‘Plannen’, dan op het plan van LichtDelen (LichtPunt Loosduinen) en dan op het witte duimpje omhoog). 

Kunnen we ook op uw stem rekenen? 
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