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

Van de kerkrentmeesters
“Samen de eindjes aan elkaar knopen” Dat is ons lokale motto van de actie Kerkbalans. U hebt al
de flyer in uw brievenbus gekregen. Als u het formulier heeft ingevuld kunt u dat in de daarvoor bestemde doos
in de Gemeentezaal deponeren. Ontving u geen enveloppe thuis, laat mij dat weten dan zorg ik er voor dat u deze
zo snel mogelijk krijgt. Wij kijken blij uit naar al uw reacties. Op onze locaties zijn drie kerkrentmeesters
beschikbaar voor al uw vragen: onze voorzitter (en afgevaardigde naar het college van kerkrentmeesters) t.w.
Kees Ockhuysen, onze gebouwbeheerder Leo Hartman en natuurlijk uw penningmeester, Hans Bergwerff,
jbergwerff@bergwerfftencate.nl , telefoon 06 53 755 122.
Inzamelingsactie Jeugdkerk
Zoals u inmiddels 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! Wilt u nou wel graag
bijdragen aan de actie, maar heeft u geen speelgoed? Op 24 februari wordt er in alle drie de kerken
gecollecteerd voor de Speelgoedbeurs. Zo kunt u ook met een financiële bijdrage meehelpen en zorgen dat de
vrijwilligers van dit initiatief hun mooie werk voort kunnen zetten.

Bedankt
❖ Blij was ik verrast met de bloemen die ik op zondag 27 januari kreeg. Fijn te weten dat je niet vergeten
wordt. Een hartelijke groet, Rinie Beurzen.
❖ mevr. Noz laat weten dat ze erg blij was om vorige week zondag de bloemen vanuit de Abdijkerk te
mogen ontvangen.
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Collecteopbrengst zondag 3 februari
Werelddiaconaat Bangladesh.
Wijkgemeente.
Houthaghe gemeente.

Abdijkerk
€ 349,69
€ 244,64

Houthaghe
€ 28,00
€ 29,90

Collectes zondag 10 februari 1e. Diaconale collecte Maatjesprojekt. Abdijkerk + Houthaghe
2e. PKN catechese en Educatie. Abdijkerk 2e. Houthaghe gemeente. Houthaghe
1e Collecte. “Budget Maatjesproject 070” In Den Haag heeft bijna één op de vijf huishoudens te maken met
hoge schulden. Budgetmaatjes ondersteunen inwoners van Den Haag die om welke reden dan ook in de schulden
zijn geraakt en daar uit willen komen. De wil om de schulden aan te pakken is daarbij belangrijker dan de
aanleiding van de schulden. Die is voor iedereen anders en vaak ontstaan door een combinatie van oorzaken. Het
is daarom niet vreemd dat iemand er zelf niet uit komt, ook als er al meerdere trajecten zijn gevolgd. Wie
schulden heeft, kan de steun inroepen van Budgetmaatjes. We koppelen deelnemers aan een maatje, zodat ze
samen de schulden kunnen aanpakken. Een extra steuntje in de rug. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte.
Met uw hulp kunnen de maatjes zich voor hen blijven inzetten.
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.

Momenteel geen meldingen
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar mevr. H. Boersma.

Diensten komende week
16/02
17/02

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
Dhr. P. Koster
Ds. W. Verkuyl
Dr. N.A. Riemersma
Ds. M. Koster
Ds. N. Pronk
Pastor N. Nangu
Ds. M. Kroes
Pastor H. de Rie
Geen opgave

11/02
AK
11/02
AK
14/02 Kritzingerstr. 110
15/02 AK
17/02 AK

09:30
20:00
19:30
11:00
15:30

Creaclub groep I
Dichter bij dichten
Religie voor Atheïsten
Ontm. oude en nieuwe bewoners
Zondagmatinee

Op tafel in de Kloostergang liggen folders met het Bijbelrooster voor 2019. Het zijn de blauwe folders met het
nr. 19 erop!
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