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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
ACTIE KERKBALANS 2019 (PERIODE 19 JANUARI t/m 2 FEBRUARI 2019
De voorbereidingen voor deze actie zijn gestart. Het landelijk thema dit jaar is:
“GEEF VOOR JE KERK!”
Binnenkort wordt u hierover nader geïnformeerd. Wij vertrouwen er op, dat uw
kerkgemeenschap Zuidwest u een zorg zal zijn. Met vriendelijke groet, uw kerkrentmeesters
Het ambt der gelovigen
Vandaag zondag 13 januari 2019 worden we allen weer bevestigd in het ambt der gelovigen. In deze dienst nemen de volgende
kerkenraadsleden afscheid:
Paul van Gijzen, diaken
Anne-Lies van Zijl, diaken; zij blijft als taakdrager verbonden aan de locatiecommissie
Nico Tetteroo, diaken, zal worden herbevestigd
We hebben Dick Kroon bereid gevonden als taakdrager de financiën te beheren bij de diaconie.
Vandaag 15:30 uur Zangdienst
Na alle enthousiaste reacties op de zangdienst van eind oktober vorig jaar, willen we dit graag nog eens gaan herhalen. Mooie
liederen met elkaar zingen, afgewisseld met korte Bijbeltekst, gebed en uitleg door onze organist Gijsbert Kok. Voor een
mogelijk volgende keer willen we iedereen opnieuw de kans geven om wat in te brengen. Elk lied dat u met ons wil gaan zingen
komt in aanmerking. Het hoeft dus niet in het Liedboek te staan, maar mag ook uit de andere liedbundels komen: Taizé, Iona,
Johannes de Heer, Evangelische Liedbundel enzovoort. Gaarne uw verzoek schriftelijk indienen met een briefje (in postvak
van predikant) of via de mail: m.c.aten@hotmail.com.
Jeugdkerk voert actie!
Zoals u in de voorgaande zondagsbrieven heeft kunnen lezen, voeren de leden van de Jeugdkerk actie. Onder het thema
'Barmhartig...', tevens het thema van de jeugddienst op 24 februari, houden we tot die tijd een inzamelingsactie voor
speelgoed. Na de jeugddienst gaat dit ingezamelde speelgoed naar de Speelgoedbeurs, waar mensen met een Ooievaarspas
gratis cadeautjes voor hun kind(eren) kunnen uitzoeken. Tijdens de dienst vandaag zal een afvaardiging van de Jeugdkerk
nog wat meer over de actie komen vertellen. Erik van der Waal en Jantine Wignand
Vakantie
Van zaterdag 19 januari t/m zondag 3 februari heeft ds. Michiel Aten vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact
opnemen met ds. Wietske Verkuyl of Joost de Bruijn. Michiel Aten
Inloopochtend Abdijkerk
Er is voortaan een inloopochtend in de Abdijkerk op de eerste en de derde donderdag van de maand: komende donderdag 17
januari is de deur weer open van 10 tot 12 uur. Michiel Aten

Snuffelhoek Loosduinen
Al geruime tijd verkopen wij (naast de georganiseerde markten) boeken via onze webwinkel www.boekenhoek-loosduinen.nl.
Ook andere artikelen, zoals speelgoed, curiosa en verzamelartikelen zijn te vinden op deze website. Omdat de naam
(Boekenhoek) toch vooral in eerste instantie aan boeken doet denken hebben we sinds kort een tweede webwinkel onder de
naam Snuffelhoek Loosduinen (www.snuffelhoek-loosduinen.nl). Hier bieden wij allerlei leuke artikelen voor in en om het huis
onder de noemer “Decoratie en Design”. Oud- en nieuw speelgoed, puzzels en spellen onder de noemer “Speelgoed en
Spellen”, artikelen uit de fifties tot eighties onder “Vintage en Retro” en allerlei verzamelitems onder “Verzamelen”. Kijk ook
eens rond en als u iets leuk ziet kunt u eenvoudig bestellen. U kunt kiezen voor opsturen (voor Nederland vast tarief van €
5,95 per bestelling) of afhalen. Het aanbod wordt regelmatig uitgebreid, de nieuwste artikelen worden al eerste
getoond. We zien u graag in onze webshop.
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Oecumenisch Leerhuis 2019
Vorige week zondag zijn er folders uitgedeeld over het in de Abdijkerk te houden oecumenisch leerhuis in Den
Haag/Loosduinen. Het onderwerp dit jaar is: “Waar de hemel de aarde raakt”.
Op 4 avonden wordt verteld over : Lourdes; Iona; Santiago de Compostella en Taizé. Mocht u geïnteresseerd zijn naar deze
onderwerpen, dan kunt u na afloop van de kerkdienst alsnog een folder meenemen en u opgeven bij de genoemde adressen. U
kunt 1 of meer avonden bijwonen. Wel graag even opgeven zodat u i.v.m. een verandering op de hoogte gebracht kunt worden
en natuurlijk ook voor de nodige kopjes koffie of thee! Weet u van harte welkom.
Namens de werkgroep oecumene,
Hetty de Borst- van Setten
Collecteopbrengst zondag 6 december
Abdijkerk
Houthaghe
Centrale Diaconie
€ 189,75
Dovenpastoraat
€ 213,41
€ 25,25
Houthaghegemeente
€ 33,75
Collectes zondag 13 januari;
1e. Aandachtscentrum,· 2e Wijkgemeente Houthaghegemeente.
Bij de 1e Collecte, voor het Aandachtcentrum. Het Oecumenisch Aandachtcentrum is een rustpunt, een plaats van
ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Een
deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed.
Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor
vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.
Diaconie
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.
•
Hannie Hauer is opgenomen in Verpleeghuis Vrederust-West, Schuttersdreef 125, 2542 XA Den Haag.
Bloemengroet
Waar bloemengroet vandaag heengaat wordt tijdens de dienst bekend gemaakt.
Bedankt
Na afloop van de dienst op 23 december jl – wij luisterden thuis mee via de kerktelefoon – mochten wij een mooie bos
bloemen ontvangen. Bedankt voor deze bloemengroet. Wij wensen iedereen een voorspoedig en gezegend 2019.
Christiaan Scheen & Christine de Jonge

Diensten komende week
19/01
20/01

19:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
11:30
16:00

Woonzorgpark
Abdijkerk
Bosbeskapel
Shalomkerk
Houthaghe
Clarakapel
Franciscuskerk
Nw. Berkendael
Tabitha

Agenda
ds J. Zuur
ds. N.A. Riemersma
ds. K.J. Buist
prop. M. v.d. Laan
mw. L.J. Ridderhof-Boon
pastor J.H. Smit
pastor N. Nangu
pastor E. Beerens
Geen opgave

14/01
16/01
16/01
18/01
20/01

AK
SK
AK
AK
AK

20:00
14:00
19:30
11:00
15:30

Dichter bij dichten
Nieuwe Theologische inzichten
Christelijke meditatie
Ontm. Oude en nieuwe bewoners
Zondag matinee
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