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

Kopij voor de Zondagsbrief kunt u gewoon blijven sturen aan
zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl
Oecumenische kalender voor de Paastijd 2019
Vorig jaar brachten de rooms-katholieke en protestantse pastores van Den Haag-Zuidwest een
oecumenische kalender uit voor de periode tussen Pasen en Pinksteren. Dat was een groot succes. We
besloten om dit jaar opnieuw een dergelijke kalender te maken. Elke pastor is voor een week
verantwoordelijk: met een meditatie, een beeld, een lied, een gedicht, een gebed en een bijbelverhaal.
Vorig jaar was de uitgave gratis. Dit jaar vragen we om een kleine bijdrage: € 5. We vragen u, als u
intekent op de uitgave, om de bijdrage direct te betalen. Als het goed is, staat er iemand van de
locatie bij de intekenlijst die het geld int. Nico Riemersma
Hulpkosters gezocht voor Houthaghe.
Het kostersteam van Woon en Zorgcentrum Houthaghe is op zoek naar twee hulpkosters voor de
diensten aldaar, elke zondag om 10.00 uur. Op zondagmorgen vanaf 9.00 uur maakt u de kerkzaal in
orde, maakt u de liturgische tafel gereed, plaatst de liederen op het liedbord, deelt de liedboeken uit,
helpt mensen waar nodig naar hun plaats, enz. U ontvangt als gastvrouw/gastheer gemeenteleden,
predikant en organist en tijdens de dienst wordt door u gecollecteerd. Na de dienst en het koffie
drinken ruimt u kerkzaal weer op. Per dienst zijn twee kosters aanwezig. Info: Sarie Talsma, tel. 0703970459 / sarietalsma@hotmail.com.
10 jaar Arie Molenkamp Stichting
Op 9 april a.s. is het precies tien jaar geleden dat de oprichtingsakte passeerde van de Arie
Molenkamp Stichting. Haar doelstelling luidt: het financieel ondersteunen van de
kerkmuzikale/liturgische en culturele activiteiten in en rondom de Abdijkerk. Die activiteiten worden
in de praktijk verzorgd door een groep van ongeveer twintig vrijwilligers die ieder jaar de
Zondagmatinees, de Kaarslichtconcerten en de Zomerse orgelbespelingen verzorgen. Met financiële
steun van veel Vrienden, fondsen en andere instellingen heeft de stichting inmiddels al meer dan
tweehonderd concerten georganiseerd, waaronder een aantal grotere producties. Organisten van ver
buiten onze landgrenzen concerteerden met veel genoegen op ons mooie orgel. Het tienjarig bestaan
van de stichting zal worden gevierd met een opmerkelijk zomerseizoen waarin uitsluitend vrouwelijke
organisten zullen concerteren en drie klaterende Kaarslichtconcerten met twee Parijse organisten en
Ben van Oosten. In oktober wordt een bijzondere uitvoering gegeven van het Deutsches Requiem van
Joh. Brahms. Wij spreken onze dankbaarheid uit aan allen die deze prachtige tien jaar door arbeid of
financiële ondersteuning mogelijk hebben gemaakt! Henk Lemckert, voorzitter.
Volgende week zondag: Zondagmatinee met Joost Willemze, harp
Op zondagmiddag 14 april 2019 is de harpist Joost Wilemze te gast op de zondagmatinee. Hij trad al
eerder op in onze kerk en liet horen dat dit bijzondere instrument hier geweldig klinkt. In dit concert
laat hij vele kanten van de harp horen met werken van zowel bekende (Bach, Fauré, Rota) als minder
bekende componisten (De la Presle en Salzedo). Het belooft een mooie middag te worden.Het volledige
programma vindt u op www.abdijkerk.info.
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Collecteopbrengst zondag 31 maart

Abdijkerk

Wijkdiaconie
Missionair werk
Houthaghe gemeente

€ 142,13
€ 156,41

Houthaghe
€ 18,80
€ 30,30

Collecten vandaag
Abdijkerk: 1e Collecte Kerk in Actie voor Rwanda; 2e Collecte Wijkgemeente.
Houthaghe gemeente: 1e Collecte Kerk in Actie voor Rwanda; 2e Collecte Houthaghe gemeente.
De collecte voor de slachtoffers van de Cycloon Idai in Afrika (welke abusievelijk voor vandaag werd
afgekondigd) wordt gehouden op zondag 14 april. Deze zal door de Haagse diaconie worden verdubbeld.
1e Collecte: 40 dagentijd collecte Kerk in Actie – Zending ‘Rwanda 25 jaar na de genocide’.
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen
Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God
wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana
Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de
organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen,
schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn worden
ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Helpt u mee?
Sparen voor de Mammas. De spaardoosjes kunt u volgende week zondag 14 april inleveren.

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. Deze keer geen nieuwe berichten.
Bloemengroet
Naar wie de bloemen deze keer gaan wordt tijdens de dienst bekend gemaakt.
Bedankt!

➢ Blij en geroerd geniet ik van een stralend boeket, dat de heer van Leeuwen mij bracht. Vrede en
blijdschap van Pasen wens ik U allen. Corrie v.d. Berg
➢ Bedankt allen die langskwamen, voor de vele kaarten en de bloemen uit de kerk! Ik ben blij weer
thuis te zijn. Groetjes, Annie!
Diensten komende week
13/04 19:30 Woonzorgpark
14/04 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel

mw. P. Vossegat-de Bruin
Ds. W. Verkuyl
Ds N. Pronk

Agenda
08/04
08/04
10/04

10:00
10:00

Shalomkerk
Houthaghe

Ds K. Buist
Ds G.J. Sipkema

11/04
12/04

AK
AK
Ds W.E. den
Hertogschool
AK
AK

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

Clarakapel
Franciscuskerk
Nw.Berkendael
Tabitha

pastor B. Janssens
Pastor J.A. Smit
ds. N.L. van Dorp
Geen dienst

12/04
14/04

AK
AK

09:30
18.00
15.30

Crea-groep
Eten en lezen
Kliederkerk

20.00
12.00
14.00
15.30

Kunstkring
Ontmoeting oude en
nieuwe bewoners
Werkgroep Eredienst
Zondagmatinee
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