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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Gemeentevergadering
Vandaag 10 maart, zal in de Abdijkerk om 11.30 uur een gemeentevergadering gehouden worden,
bedoeld voor de gemeenteleden van alle drie de locaties. Dan zal de nieuwe Plaatselijke Regeling
Zuidwest gepresenteerd en besproken worden. De tekst, een papieren versie van de Regeling, is in beperkte
mate beschikbaar.
Zondagmatinee: Het Monteverdi Kamerkoor Utrecht o.l.v. Wouter Verhage
Volgende week zondag om 15.30 uur zingt het Monteverdi Kamerkoor Utrecht in onze kerk een bijzonder
Passieconcert. Naast werken van Poulenc en MacMillan klinkt de “Little match girl passion” van de hedendaagse
componist David Lang. Hij baseerde dit werk op het sprookje van Andersen. Het verband tussen het lijden van
Jezus en het lijden van de uiteindelijk doodgevroren jonge verkoopster van zwavelstokjes is het centrale thema.
Lang liet zich inspireren door de Matthaüs Passion van Bach waarbij het koor op emotionele wijze reageert op
Jezus’ laatste dagen. Het instrumentarium bestaat uit een viertal percussie instrumenten. Dit geeft een sfeer
die doet denken aan madrigalen en Byzantijnse gezangen. Benieuwd hoe David Lang de verbinding legt tussen
het de lotsbestemming van het meisje met de zwavelstokjes en de lijdensweg van Jezus en hoe de
componist dit in zijn muziek laat horen? Kom dan naar de korte lezing door Wouter Verhage voorafgaand
aan het concert om 15.00 uur.
15 maart Bijbelkeuken
De pioniersplek Lichtdelen is vliegend van start gegaan met Kliederkerk en een Bijbelkeuken. De Bijbelkeuken is
recent gestart met mooie thema avonden en brengt verdieping voor mensen die het christelijke geloof (opnieuw)
willen ontdekken. Op elke derde vrijdag van de maand passeren er verhalen over stoere mensen, mislukkelingen,
succesvolle koningen en soms een combinatie hiervan. Er wordt samen gegeten en we gaan op creatieve wijze aan
de slag met zingeving en geloven. De Bijbelkeuken is open op elke derde vrijdag van de maand om 18.00 uur op de
burgemeester Hovylaan 12. Wilt u meer informatie hierover of wilt u uw verhaal met ons delen? Bel dan met
onze pionier Louise den Hoed (0634689227) of stuur een e-mail (info@lichtdelen.nl)
Hulpkosters gezocht voor Houthaghe.
Het kostersteam van Woon en Zorgcentrum Houthaghe is op zoek naar twee hulpkosters.
In Houthaghe is een aparte kerkzaal waar elke zondag om 10.00 uur kerkdiensten worden gehouden. De
gemeenteleden komen vanuit Houthaghe en vanuit de wijk. Het is de bedoeling dat u op zondagmorgen om 9.00
uur aanwezig bent. U maakt de kerkzaal in orde voor de dienst. De stoelen worden door werknemers van
Houthaghe op zaterdag klaargezet. U maakt de liturgische tafel gereed, plaatst de liederen op het liedbord,
deelt de liedboeken en zondagsbrieven uit, helpt mensen waar nodig naar hun plaats, helpt bij de voorbereiding
van het avondmaal enz. U bent gastvrouw/gastheer en ontvangt opgewekt de gemeenteleden de predikant en de
organist. Tijdens de dienst wordt door u gecollecteerd. Na de dienst drinken we gezamenlijk koffie in het
restaurant. Daarna wordt de kerkzaal door u weer opgeruimd. Per dienst zijn twee kosters aanwezig. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Sarie Talsma, tel. 070-3970459 of een e-mail sturen naar
sarietalsma@hotmail.com
Vakantieweek ouderen
De staf van de vakantieweek in Den Haag-Zuidwest heeft weer een week vastgelegd voor de ouderen van
Zuidwest in een hotel. Als u als oudere met deze week mee wilt, moet u in principe zelfredzaam zijn. De week is
van 20 juli – 27 juli 2019 in hotel ‘Hof van Putten’ in Putten: zaterdag heen en zaterdag terug. In het hotel
hebben we een recreatiezaal en een zaal voor de maaltijden. Het hotel is op loopafstand van het dorp. De prijs
is € 650, inclusief halen en brengen, volledig pension, koffie en thee, 3 halve dag uitstapjes, een programma voor
iedere dag waaraan u kunt deelnemen, maar dat is niet verplicht. U kunt zich opgeven bij Betty Mol,
tel: 3973204 tussen 9 en 10 uur of tussen 17 en 19 uur of per e-mail: b.mol12@kpnmail.nl
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Collecteopbrengst zondag 3 maart
Abdijkerk
Houthaghe
Centrale diaconie.
€ 163,70
Missionair werk.
€ 147,91
Catechese en Educatie.
€ 27,50
Houthaghe gemeente.
€ 54,60
Collecte doelen 10 maart a.s. 1e. Zending Cuba 2e. Wijkgemeente en Houthaghe gemeente
De 1 e Collecte in deze 40dagentijd is de Zendingscollecte voor Cuba. “De kerk bloeit op” Jarenlang lijdt de
Cubaanse kerk onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n
voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving Kerken groeien, maar door de verslechterende economie
neemt ook de armoede toe. Cubaanse kerken waren lange tijd naar binnen gekeerd, doordat hun vrijheid werd
ingeperkt door de overheid. Nu bloeien ze weer op. Ze stellen zich open, bieden hulp, hoop en solidariteit.
Sinds de kerken zich naar buiten richten, groeien ze weer. Jonge gemeenteleden bezoeken eenzame ouderen.
Kerk in actie helpt de kerken in Cuba, de diaconale activiteiten weer op te zetten. Diaconie
Van de kerkrentmeesters
Het nieuwe jaar gaat verrassend goed van start met een
aanzienlijk hogere opbrengst van onze kerkelijke bijdragen!
Wellicht is dit nog het na-ijlen van de decembermaand. Of toch
gewoon het vervolg op de actie kerkbalans? We gaan het
proberen de komende maanden te analyseren. In elk geval is dit
een spannende sterke start. Vol vertrouwen klopt ons hart.
De financiën worden per locatie beheerd. Voor de Bosbeskapel
kunt u terecht bij Koos Smitt, voor de Shalomkerk is Ben
Damen samen met René Denie verantwoordelijk. Zelf blijf ik de
verantwoording dragen voor de Abdijkerk. De kerken van
ZuidWest blijven samen verantwoordelijk en willen toegroeien
naar sluitende begrotingen. We hopen dat zich een
penningmeester aanbiedt voor de drie locaties samen om ons beleid op dat punt te coördineren. In de tussentijd
blijf ik u voor de drie locaties op de hoogte houden. Hans Bergwerff
HEBT U UW BRIEF VOOR DE ACTIE KERKBALANS AL GEPOST?

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 zijn er geen meldingen.
Bloemengroet
Waar de bloemen deze keer heen gaan wordt tijdens de dienst bekend gemaakt.
Diensten komende week
16/03 19:30 Woonzorgpark
17/03 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk
10:00 Houthaghe
10:30 Clarakapel
10:30
11:30
16:00

Franciscuskerk
Nw.Berkendael
Tabitha

Ds. Y Schoonhoven
Ds. M.C. Aten
Ds. A. Cuperus
Ds. N. Pronk
Dr. N.A. Riemersma
Ds. M. Kroes
Pastor N. Nangu
Pastor J. Batist
Geen opgave

Agenda
11/03
11/03
12/03
14/03
14/03
15/03

AK
BK
AK
Museum
BK
AK

09:30
20:00
18:00

17/03

AK

15:00

20:00
11:00

Crea-groep
Film: Nobody knows
Eten en Lezen
Kunstkring
Leeskring: “De Trooster”
Ontmoeting van oude en
nieuwe bewoners
Zondagmatinee
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