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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Vrije dagen ds. Aten
Ds. Michiel Aten is nu vrij vanaf vrijdag 13 november t.m. maandag 30 november. In voorkomende
gevallen kunt u contact opnemen met ds. Wietske Verkuyl, tel. 06 38267000
Gids voor onderling pastoraat
Onze oud-predikant dr. Reijer de Vries nam op 30 oktober afscheid als docent praktische theologie en pastoraat
aan de PThU vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij deed dat met een minisymposium over
'de (h)erkenning van onderling pastoraat'. Reijer de Vries heeft over dit onderwerp een 'Gids voor onderling
pastoraat' geschreven. De Gids helpt professionals in de kerk om wat er al gebeurt aan onderling pastoraat te
waarderen en te expliciteren, en mogelijke nieuwe wegen op dit gebied in te slaan.
Om predikanten en kerkelijk werkers (verder) bekend te maken met 'onderling pastoraat' is er op woensdag 18
november een online workshop onderling pastoraat. Reijer de Vries zal hierin zijn Gids toelichten. Er zal volop
ruimte zijn om in groepjes en met de auteur door te praten hoe onderling pastoraat gestalte kan krijgen in het
gemeenteleven. Meer info op onze website www.loosduinen-centrum.nl/nieuws.htm, waar u deze gids ook kunt
downloaden.

Collecten
1e Collecte. Diaconale collecte OASE
Buurt-en-kerkhuis “ De Oase” staat midden in de prachtige wijk Spoorwijk. Het vervult daar al meer dan 20 jaar
een samenbindende rol voor de buurt en een ondersteunende rol voor tal van mensen. Vanuit het buurt-en-kerkhuis
worden allerlei activiteiten georganiseerd voor buurtbewoners: een inloopspreekuur, taallessen, gespreksgroepen,
danslessen, uitdeelpunt van de Voedselbank, een kinderkunstacademie, buurtkoffie, een Alleencafé, een
bibliotheek en nog veel meer. In het gebouw van de Oase zijn, naast het buurt-en-kerkhuis, Kariboe Bibi, van en
voor Afrikaanse vrouwen en Kerk in Laak, een vierplek van de Protestantse wijkgemeente De Drieklank gevestigd.
Op verschillende manieren wordt met elkaar samengewerkt. Ook werkt de Oase samen met de Jeroenschool. In
de Oase is heel de Spoorwijk present, al jaren ondersteund door de Protestantse Diaconie Den Haag.
Van harte aanbevolen!
Diaconie.
2e collecte Wijkgemeente
Diensten komende week
22/11 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk
Houthaghe

Agenda
ds. M. Koster
Wo 11/11
ds. H.J. van Laren Do 19/11
ds. H. Joziasse
Geen dienst

14:00 AK
10:00 AK

Bijbelgespreksgroep
Inloopochtend

Inloopochtend
De kerk is elke donderdagochtend nog steeds open van 10 tot 12 uur 's morgens. De kerkzaal is open voor gebed
en u mag er een kaarsje aansteken. Een predikant is aanwezig voor gesprek.
Houthaghe
De kerkdiensten in Houthaghe zijn voorlopig niet meer mogelijk door het coronavirus.
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.
Meld u aan voor de nieuwe, wekelijkse nieuwsbrief van de Abdijkerk! Dat kan op www.loosduinen-centrum.nl of
door een mailtje te sturen naar wm.pgg.lc@gmail.com o.v.v. ‘nieuwsbrief’.
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl
Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl
Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl

