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Zondagsbrief     24e jaargang nr. 49 – 4 december 2022 

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

 

 

 

Verwarming 

De afgelopen weken was het erg koud in de kerk. De temperatuur is nu zo ingesteld, dat in het vervolg 

het minder koud zal zijn. Niettemin is het goed om u lekker warm te kleden nu het buiten kouder 

wordt! 

 

Loosduinse volkskerstzang 

Gelukkig kan deze mooie traditie dit jaar weer worden voortgezet. U bent allen van harte welkom en 

uitgenodigd om de kerstliederen uit volle borst mee te zingen op zondag 11 december om 16.00 uur. 

André Vis en een aantal leden van Cantorij De Vier Evangelisten zullen een muzikale bijdrage leveren. 

Om 15.30 uur gaat de kerk aan de Loosduinse Hoofdstraat 4 open. Om 15.45 uur wordt begonnen met 

het samen zingen. In het programma is, naast zang en muziek, plaats voor de lezingen die ook op 

kerstavond worden gelezen en een eigentijds kerstverhaal. 

 

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

Adressen van personen kunt u bij hem opvragen. 

 

Geen nieuwsbrieven meer in uw mailbox? 

Waarschijnlijk komen de nieuwsbrieven dan in uw spambox (map ‘ongewenste email’) terecht. U kunt ze 

daar terugvinden en met rechtsklikken op de betreffende mail aangeven dat deze mail niet ongewenst 

is. U kunt de Orde van Dienst en de zondagsbrief overigens ook altijd op onze website terugvinden: 

www.abdijkerk.nl. Bent u nog niet geabonneerd op deze digitale nieuwsbrief? U kunt zich aanmelden op 

www.abdijkerk.nl of een mail sturen naar wm.pgg.lc@gmail.com.  

 

 
 

Activiteiten deze week 
Informatie en opgave: activiteiten@abdijkerk.nl 

Inloopochtend 

Donderdag 8 december 

10.00 uur 

Willem III straat 40 

Kunstkring - museumbezoek 

Donderdag 8 december 

Tijd n.n.b. 

Locatie n.n.b. 

Zondagsdienst –  Ds. K.H. Wigboldus 

Zondag 11 december 

10.00 uur 

Willem III straat 40 

Loosduinse volkskerstzang 
Zondag 11 december 

16.00 uur 

Loosduinse Hoofdstraat 4 
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