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

Contactgegevens koster
Om de telefonische bereikbaarheid van de Abdijkerk en de koster te verbeteren is er vanaf nu een
nieuw telefoonnummer beschikbaar. Op dit nummer is de koster vanaf heden bereikbaar. Bij
afwezigheid in verband met vakantie vakantie en/of ziekte zal dit nummer worden opgenomen door diens
vervanger. Het nieuwe telefoonnummer is 06-26414234 en het mailadres kosterabdijkerk@kpnmail.nl.
De mailbox kan door meerdere personen worden gelezen.
Bereikbaarheid Abdijkerk
Nog tot en met maandagavond 21 november is de inrit van de Willem III straat naar de Abdijkerk
afgesloten. Als gevolg daarvan is de kerk in die periode niet per auto bereikbaar.
Reminder: geef u op voor de workshop Symbolisch bloemschikken
In november kunt u deelnemen aan een workshop Symbolisch bloemschikken. De workshop is bedoeld
voor mensen die weinig of geen ervaring hebben met bloemschikken. De kosten zijn € 10,- incl. alle
materialen en bloemen. Opgave bij Sarie Talsma, 070-3970459 (graag tussen 18.00 en 20.00 uur), of
via e-mail: sarietalsma@hotmail.com. Datum en tijden: woensdag 23 november van 14.00 tot 16.00 uur
of in de avond van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan tot zondag 20 november.
Kerstmiddag voor ouderen
Dit jaar willen we weer een kerstmiddag organiseren en wel op maandagmiddag 19 december. In verband
met de beschikbare ruimte en de nog vitale 70-plussers nodigen we de mensen van 80 jaar en ouder uit.
U kunt zich opgeven via het strookje onderaan de uitnodigingsbrief die u uit de kerk kunt meenemen.
Weet u gemeenteleden van 80 jaar en ouder die hier graag naar toe zouden willen komen, neemt u dan
een brief voor hen mee.
Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com.
Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u bij hem opvragen.
❖ De bloemen uit de kerk gaan deze zondag naar Anneke Beekhuis.
❖ Dinsdag 8 november is, op de leeftijd van 89 jaar, Elly Sala-Reitsema overleden. Elly was jarenlang

een actief koorlid van het Ontmoetingskerkkoor. De dankdienst voor haar leven vond afgelopen
dinsdag plaats.
❖ Afgelopen zondag mochten tot mijn verrassing na de dienst de bloemen mee naar huis. Die hebben

daar een prachtig plekje gekregen waar ze Marian en mij telkens even doen denken aan de Abdijkerk.
We zullen ons voor dat prachtige gebouw nog graag een tijdje blijven inspannen. 't Gebaar is door
ons erg gewaardeerd! Henk Lemckert
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Activiteiten deze week
Informatie en opgave: activiteiten@abdijkerk.nl
Taal vinden voor bijzondere ervaringen

Bloemschikken einde kerkelijk jaar

Maandag 21 november

Woensdag 23 november

19.30 uur

14.00 uur en 19.30 uur

Willem III straat 40

Willem III straat 40

Inloopochtend

Zondagsdienst – Ds. W. Verkuyl

Donderdag 24 november

Zondag 27 november

10.00 uur

10.00 uur

Willem III straat 40

Willem III straat 40

Oecumenische jongerenviering
Zondag 27 november
10.00 uur
Loosduinse Hoofdstraat 4
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