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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Zondagmatinee
Vanmiddag kunt u op het Zondagmatinee genieten van het Coprario Consort, bestaande uit:
Esther Kronenburg sopraan, Saartje Schrage viola da gamba en blokfluit en Juun Voorhoeve viola da gamba en
barokgitaar. In het programma combineert het ensemble oude Spaanse muziek met liederen uit de Sefardische
traditie. Tussen de muziek door vertellen ze over het lot van de Sefardische cultuur in het Middellandse
Zeegebied. Aanvang 15.30 uur, toegang gratis en collecte na afloop. Onder het genot van een kopje koffie of
thee kunt u nog gezellig napraten. Het volledige programma vindt u op www.abdijkerk.info
Wij verwelkomen u graag!
Werkgroep Lichtenberg
Na het bezoek van onze partnergemeente uit Lichtenberg, Weigmansdorf en Mudisdorf, van 2 jaar geleden,
hebben wij nu een uitnodiging ontvangen om hen te komen bezoeken in het weekeind van 8 tot 10 november 2019.
Daar zijn we heel blij mee, om hun weer te ontmoeten. Vanaf nu kunt u als gemeenteleden, zich aanmelden om
ook eens mee te gaan. Er is op dit moment een voorbereidingsgroep die nadenkt over een thema wat wij tijdens
dit bezoek centraal willen stellen in de gesprekken. Ook praktische onderwerpen als, hoe en wanneer reizen wij
er naar toe, en weer terug. En wat voor een cadeau nemen we mee, komen aan de orde. Voor informatie kunt u
terecht bij Jochum Talsma tel 070-3970459 of bjtalsma@hotmail.com
Inloopochtenden Abdijkerk
Donderdag 16 mei is er weer een inloopochtend in de Abdijkerk van 10 tot 12 uur. In juni is er ook inloopochtend
op de donderdagen 6 en 20 juni. Ieder is welkom om even binnen te lopen voor een kopje koffie of thee en een
praatje. Neem vooral ook eens een buurman, buurvrouw of bekende mee! Bij de inloopochtenden is altijd ook één
van de predikanten aanwezig voor een persoonlijk gesprek mocht u dat willen.
Gratis kleding uitzoeken
Dinsdagochtend 21 mei is het weer zo ver: dan opent de Weggeefwinkel haar deuren in Buurt- en Kerkhuis
Shalom, Vrederustlaan 96 in Den Haag Zuidwest. Kleding, schoenen en handige dingen voor in huis.
Ook staat er weer een kop koffie of thee klaar en kun je je ideeën kwijt over Buurt- en Kerkhuis Shalom: wat
moet er volgens jou daar gaan gebeuren? Iedereen die klant is van Kies! Sociale Supermarkt en mensen met een
eigen Ooievaarspas kunnen van 09.30 u. tot 11.30 u. gratis vijf kledingstukken uitzoeken. Bel voor meer
informatie: Kees Buist, 06 20401618
COLLECTEOPBRENGST 12 MEI 2019
Wijkdiaconie.
Jeugdwerk JOP.
Houthaghe gemeente.

ABDIJKERK
€ 156,92
€ 132,20

HOUTHAGHE
€ 36,83
€ 32,85

Collectes zondag 19 mei: 1e. Kariboe Bibi. Abdijkerk + Houthaghe 2e. Wijkgemeente. Abdijkerk
Houthaghe gemeente. Houthaghe
1e Een Diaconale collecte : Kariboe Bibi is hét centrum in Den Haag waar Afrikaanse vrouwen elkaar steunen,
stimuleren en inspireren en zij andere vrouwen laten proeven van de rijkdom van de Afrikaanse cultuur.
Kariboe Bibi opent haar deuren voor Afrikaanse vrouwen en hun kinderen (van baby tot tiener) voor ontmoeting
en hulpverlening. Verder staat Kariboe Bibi open voor kleine Afrikaanse zelforganisaties die op zoek zijn naar
een ruimte en ondersteuning. Het centrum wordt gedragen door de vrouwen zelf. Zij organiseren activiteiten en
zijn gastvrouw. Zo krijgt het centrum draagkracht, maar geeft het die ook. Kariboe Bibi is gevestigd in buurten-kerkhuis de Oase. We willen deze vrouwen graag blijven ondersteunen en daar kunnen we uw bijdrage goed
bij gebruiken.
De Diaconie.
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ABONNEMENTSGELD SAMENKLANK 2019
Ruim 100 abonnees van Samenklank hebben hun abonnementsgeld over 2019 nog niet betaald. De penningmeester
verzoekt degenen die het betreft vriendelijk om dat alsnog te doen en uiterlijk op 31 mei € 10 (of meer) over te
maken op IBAN NL28INGB0003716265 t.n.v. Samenklank.
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. E. Beekhuis - Kraaijeveld is vanaf 2 mei opgenomen in Verpleeghuis Houtwijk – afdeling Parel, kamer
196 - Arch. Duikerstraat 19 – 2552 ZV Den Haag
BLOEMENGROET:
De bloemen gaan vandaag naar mevr. Allie van Vliet
BEDANKT!
❖ De mooie bos bloemen die ik heb gekregen, hebben me een blij gevoel gegeven. Ook de kaart die
bijgevoegd is, is waard nog lang te worden bewaard. Hartelijk dank daarvoor, groet aan allen.
Jozien van den Boom – Walraven
❖ Lieve Abdijkerkgemeente. Hartelijk dank voor al de kaarten (ook die door het ziekenhuis keurig
nagestuurd zijn), telefoontjes en hulpverlening vanwege mijn 7-daagse hersenstaminfarct opname in het
Westeindeziekenhuis. Jullie bidden voor mij in de eredienst van 5 mei, gaf mij de “boost” in het herstel,
die ik toen hard nodig had. Toen begon het herstel pas. Zo heb ik dat op dat moment dankbaar gevoeld
en zo is het verrassend goed verder gegaan. Ivy en ik hopen jullie gauw weer met de eredienst in de
Abdijkerk te ontmoeten. Don Barents
Diensten komende week
25/05 19:30 Woonzorgpark
26/05 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk
10:00 Houthaghe
10:30 Clarakapel
10:30 Franciscuskerk
11:30 Nw. Berkendael
16:00 Tabitha

Agenda
dhr. H. Baars
ds. M.C. Aten
S&T
ds. K. Wigboldus
S&T
ds. D.L. Schiethart S&T
ds. M. Koster
ds. M. Kroes
ds. W. Verkuyl
Geen opgave
ds. G.J. Sipkema

21/05 18:00 AK Eten en lezen
23/05 20:00 BK Jezus tussen hemel en aarde (afsluiting)

WEEKSLUITINGEN WOONZORGPARK
In het WoonZorgPark zitten we een beetje krap met vrijwilligers voor de weeksluiting op zaterdagavond.
Is het mogelijk dat er een paar weken achter elkaar een oproepje in de zondagsbrief wordt geplaatst?
De werkzaamheden zijn: het klaarzetten van de spullen op het podium, het ophalen en terugbrengen van
bewoners en het schenken van koffie/thee. De weeksluiting duurt van 19.30 - 20.15 uur. Als vrijwilliger ben je
dan vanaf 18.45 uur – 21.00 uur bezig. We zoeken mensen die dit 1 x per maand willen doen. Bent u
geïnteresseerd? U kunt telefonisch contact met mij opnemen Ik ben bereikbaar op dinsdag, woensdag en
donderdag. De telefoonnummers zijn: 070-8881703 of 06-12186084. Mijn emailadres is:
y.schoonhoven@saffiergroep.nl. Bij voorbaat dank.
Yvonne Schoonhoven, Geestelijk verzorger.
GEVRAAGD
De artikelen in de vitrine, de boekenkast en het kaartenrek worden door veel bezoekers van de kerk gevonden
en regelmatig wordt er wat verkocht. Voorraad hiervoor is dan ook altijd welkom. Hebt u spullen voor de vitrine
of kleine boekjes voor de boekenkast? Of bent u creatief en wilt u zelfgemaakte kaarten schenken voor de
verkoop? Dan kunt u deze altijd afgeven bij de koster of bij de fam. Wignand (Karperdaal 67).
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