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Zondagsbrief        22e jaargang nr. 43 – 25 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. 
 

Sponsor actie vleugel 

Vorige week is onze prachtige, volledig gereviseerde Bechstein vleugel uit 1916 

geplaatst (en we konden hem al horen in de dienst van 18 oktober: schitterend!). 

Er resteert nog een bedrag van 1700 euro om te financieren. Daarom zijn we 

een sponsor actie begonnen waarbij u één of meerdere van de 85 toetsen van 

het instrument kunt sponsoren à 20 euro per toets. 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!!  

Stand per 20 oktober 2020: na slechts één week hebben reeds 37 van 85 

toetsen een sponsor gevonden!!! 

Hoe luidt het spreekwoord alweer: Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen… 

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? 

Gebedskring 

Op vrijdagmiddag  bent u van harte welkom op de gebedskring.  De kring is als volgt te omschrijven: 

Wat is bidden eigenlijk? Vaak vullen we bidden in door een vragenlijst neer te leggen bij God. Maar ten diepste 

is bidden contact zoeken met God. Niet alleen maar vragen, maar ook luisteren wat God ons te zeggen heeft. 

Luisteren naar God betekent allereerst stil worden. Dat doen we vanuit de lofprijzing en aanbidding, waarin we 

ons op God richten. Vanuit de stilte gaan we bidden. We laten ons verrassen door God. 

God kan op verschillende manieren tot ons spreken: door een woord, een lied, een beeld. In de veiligheid van de 

groep kunnen we oefenen in het luisteren naar God en dat met elkaar delen. 

Graag tot ziens op vrijdag 30 oktober om 14.30 uur in de Shalomkerk. 

In verband met de coronatijd graag opgeven bij mij via tel 0641653380 

Willem Spee 

http://www.loosduinen-centrum.nl/
https://www.ticketkantoor.nl/shop/vleugel
http://www.komloosduinenbegroot.nl/
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Diensten komende week Agenda 

1/11  10:00  Abdijkerk ? Do. 29/10 10:00 AK Inloopochtend 

  10:00  Bosbeskapel ? Vr. 30/10  14:30  SK Gebedskring 

  10:00  Shalomkerk ?     

 

Houthaghe 

De kerkdiensten in Houthaghe zijn voorlopig niet meer mogelijk door het coronavirus.  
 

Overzicht van wat totaal is ontvangen voor de in de maand september gehouden collecten: 

Datum collecte  Bestemming Abdijkerk 

6 september KerkinActie/Werelddiaconaat 237,64 

6 september Eigen gemeentewerk (CvK) 144,33 

13 september Wijkdiaconie 153,25 

13 september PKN Jeugdwerk (JOP) 114,66 

20 september Buurt en Kerkhuis Shalom 159,47 

20 september KinA/Zending Rwanda 149,09 

27 september Wijkdiaconie 85,41 

27 september PKN Vredeswerk 56,76  
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