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

Inloopochtend
Donderdag a.s. is er weer een inloopochtend. U bent welkom vanaf 10.00 uur.
Pastoraal beraad
Op 5 februari zullen we weer ons pastoraal beraad houden. Een ieder die pastoraal bezoekwerk doet in
onze gemeente, of dat graag wil gaan doen, is van harte welkom op dinsdag 5 februari vanaf 19.30 uur in de
Abdijkerk. Wietske Verkuyl, Joost de Bruijn en Michiel Aten
Kliederkerk
De eerstvolgende Kliederkerk vindt plaats op 6 februari, van 15:30 tot 18:00 in de Ds. W.E. den
Hertogschool, Luxemburgstraat 7. Het thema is ‘Jozef en zijn dromen’. Er zullen activiteiten zijn die iets
te maken hebben met de dromen die Jozef had, maar ook bijvoorbeeld over de mooie jas van Jozef.
Genoeg te beleven dus! U bent van harte welkom om aan te sluiten. Aanmelden voor de Kliederkerk kan via
kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl of 070-3972495 (graag uiterlijk vrijdag 1 februari). Voor meer
informatie, zie www.facebook.com/kliederkerkdenhaagzw.
Inzamelingsactie Jeugdkerk
Zoals u onderhand waarschijnlijk wel gelezen of gehoord heeft, houdt de Jeugdkerk een inzamelingsactie
voor de Speelgoedbeurs. Op zondag 17 februari kunt u uw speelgoed meenemen naar de Abdijkerk.
Speelgoed, knuffels, puzzels, spellen en kinderboeken; alles is welkom. Enkele leden van de Jeugdkerk
zullen die ochtend, voorafgaand aan de dienst, aanwezig zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Ook
kunt u uw bijdrage natuurlijk meebrengen naar de jeugddienst op 24 februari in de Bosbeskapel. Alvast
bedankt!
Om vast te noteren: gemeentevergadering
Op zondag 10 maart zal in de Abdijkerk om 11.30 uur een gemeentevergadering gehouden worden, bedoeld
voor de gemeenteleden van alle drie locaties. Dan zal de nieuwe Plaatselijke Regeling Zuidwest
gepresenteerd en besproken worden. De tekst van de Regeling is op onze website www.loosduinencentrum.nl in te zien. Tevens zal op zondag 3 maart na afloop van de kerkdienst in beperkte mate een
papieren versie van de Regeling beschikbaar zijn. Vanzelfsprekend kunt u op verzoek de tekst per mail
toegezonden krijgen (wijkkerkenraad.ppgzuidwest@gmail.com).
Van de kerkrentmeesters
“Samen de eindjes aan elkaar knopen”, dat is ons lokale motto van de actie Kerkbalans. Afgelopen weekend
kreeg u onze flyer in de bus, zondag hoorde ik al enthousiaste geluiden. Als u het formulier heeft ingevuld
kunt u dat zondags inleveren in de daarvoor bestemde doos in de Ontmoetingszaal. Ontving u geen
enveloppe thuis, laat u mij dat weten. Dan zorg ik dat u deze nog zo snel mogelijk krijgt. Wij kijken blij uit
naar al uw reacties. Op onze locatie zijn drie kerkrentmeesters beschikbaar voor uw vragen: onze
voorzitter (en afgevaardigde naar het centrale college van kerkrentmeesters) Kees Ockhuysen, onze
gebouwbeheerder Leo Hartman en natuurlijk uw penningmeester, Hans Bergwerff,
jbergwerff@bergwerfftencate.nl, 0653 775 122
Op de tafel in de kloostergang liggen er weer folders met het Bijbelleesrooster voor 2019. Het zijn de
blauwe folders met een 19 er op.
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Collecteopbrengst zondag 27 januari

Abdijkerk

Wijkdiaconie
JOP
Oecumene
Houthaghe

€ 162,49
€ 136,39

Houthaghe

€ 19,60
€ 38,60

Collectes zondag 3 februari
Abdijkerk: 1e. Kerk in Actie Bangladesh; 2e. Wijkgemeente.
Houthaghe: 1e. Kerk in Actie Bangladesh; 2e. Houthaghe gemeente
1e Collecte. Werelddiaconaat. Bangladesh. “Water staat Bengalen aan de lippen”.
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven
miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen
kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder.
Helpt u mee om Bengalen veilig te laten wonen ? Samen met lokale kerken kunnen we mensen
voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen
mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct
noodhulp na overstromingen. 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.
❖ Mevr. Hannie Hauer is afgelopen week verhuisd naar huize Swaenehove, Heiloostraat 296,
2547 KX
❖ Onze koster Joke Voogel is nog een aantal weken ‘’uitgeschakeld’’ vanwege een operatie aan haar
voet. Een kaartje (of ander blijk van medeleven) zal haar zeker goed doen!
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar mw. L. Noz.

Diensten komende week
09/0219:30Woonzorgpark
10/0210:00Abdijkerk
10:00Bosbeskapel
10:00Shalomkerk
10:00Houthaghe
10:30Clarakapel
10:30Franciscuskerk
11:30 Nw. Berkendael
16:00Tabitha

Dhr. H. Baars
Ds. TM.J.T. Burema
Ds. M. Koster
Ds. M. Aten
Ds. J. Korf
Niet bekend
Pastor B. Janssens
Feen dienst
Ds. W. Huizing

Agenda
04/02 AK
04/02 AK
05/02 AK
06/02
06/02 AK
07/02 AK

09.30
20.00
19.30
15.30
19.30
10.00

Creaclub groep I
Oecumenisch leerhuis
Pastoraal beraad
Kliederkerk
Christelijke meditatie
Inloopochtend
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