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

Dringende oproep.
De redactie van Samenklank is op zoek naar een redactielid uit de Abdijkerk.
Tot op heden heeft niemand zich nog aangemeld. Wilt u zo vriendelijk zijn met ons mee te
denken? U kunt zich melden bij één van de ambtsdragers of bij de predikanten.
Eten en lezen
Een wijziging in verband met de kloosterdagen van de predikanten van Zuidwest: De laatste
data voor de kring 'Eten en lezen' voor dit jaar zijn: woensdag 6 juni, 18.00 - ongeveer 19.00
uur met Wietske; donderdag 5 juli een afsluitend etentje in het tienerrestaurant, met z'n
allen. Hartelijke groet, Wietske en Michiel
Kliederkerk en hulp gevraagd
De volgende Kliederkerk is op 20 juni. Hiervoor
zoeken wij mensen die voor ons buffet een gerecht
zouden willen bereiden (denk bijvoorbeeld aan een
salade, wraps, quiche etc.) en dat op 20 juni om
17:00 bij de Kliederkerk zouden willen brengen (Luxemburgstraat 7). Daarnaast zoeken wij
nog oude lakens, doeken, dekens etc. Koffers en lappen hebben we inmiddels genoeg, met
dank aan de donateurs. Als u ons met een van deze dingen zou kunnen en willen helpen, dan
kunt u zich melden bij Jantine Wignand, via kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl of 0703972495. Alvast bedankt!
Bent u benieuwd geworden waar we deze materialen voor nodig hebben? Kom dan kijken bij
de Kliederkerk op 20 juni, van 15:30 (inloop tot 16:00) tot 18:00 in de Ds. W.E. den
Hertogschool (Luxemburgstraat 7), en klieder, vier en eet gezellig met ons mee! Het thema
is ‘Kliederkerk gaat op reis’ en het bijbehorende Bijbelverhaal het verhaal van Abraham.
Aanmelden kan tot en met 15 juni via bovengenoemd e-mailadres en telefoonnummer.
Het Kliederkerk-team
Haagse Lieddag
Op zaterdag 9 juni 2018 is er een Haagse lieddag. Deze vindt plaats in buurt-en-kerkhuis
Bethel te Den Haag (Thomas Schwenckestraat 30) en is getiteld: Zingen van verlangen. Op
het programma staan nieuwe liederen van Huub Oosterhuis en ook enkele van de
Amsterdamse Dominicus en van het Nieuw Liedfonds. De kosten bedragen € 15,- inclusief
bladmuziek, koffie en thee, te voldoen bij de entree. Voor een lunchpakket moet ieder zelf
zorgen. Aanmelden via www.haagsedominicus.nl.
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Collecteopbrengsten 27 mei 2018
Centrale Diaconie / Houtwijkgemeente
Kerk in Actie Bangladesh

Abdijkerk
€ 150,82
€ 161,10

Houthaghe
€ 43,60
€ 23,50

Collecte zondag 3 juni:
1e. Wijkdiaconie (vakantieweek voor ouderen); 2e. Wijkgemeente/Houthaghegemeente
Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten,  06-30984979, hjoosten@kpnplanet.nl.
Het is altijd verstandig voordat u ergens op bezoek gaat, even navraag te doen of de persoon die u wilt
bezoeken, nog steeds is opgenomen. Een brief of kaartje doet ook veel goed. Alle adressen zijn in Den Haag
tenzij anders vermeld.

 Mevr. Adri Torn heeft in de afgelopen week een knieoperatie ondergaan. Een kaartje kan gestuurd
worden naar haar huisadres: Ouverturestraat 100, 2553 VS ’s-Gravenhage
 Mevr. P. de Keus-Mos is opgenomen in het ziekenhuis. Haar tijdelijke adres is: afd. D-1-9 van het
Hagaziekenhuis, locatie Leyweg, Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA ’s-Gravenhage.
 Dhr. Heinhuis ligt met een gebroken halswervel in Vrederust-West, Schuttersdreef 125, 2542 XA
Den Haag.
 Mevr. A. Flinterman-van der Ende verblijft nu in Woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383,
2565 RW
 Dhr. Hille Dijkstra is ter revalidatie opgenomen in revalidatiecentrum Sophia aan de Vrederustlaan
180, 2543 SW. Wanneer u Hille wilt bezoeken, graag eerst even contact opnemen met zijn
echtgenote Coby,  070-4043129.
Bloemengroet
De bloemen gaan naar dhr. Kees Blok, Loosduinse Uitleg 28.
Bedankt!
Zondag ontvingen wij een mooi boeket bloemen vanuit de gemeente. Hartelijk dank daarvoor, fijn dat
er meegeleefd wordt met ons. Een groet van de familie A. Van der Linden
Diensten komende week
08/06 18:45 Woonzorgpark
09/06 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk
10:00 Houthaghe
10:30 Clarakapel
10:30 Franciscuskerk
11:30
Nw. Berkendael
16:30 Tabitha

dhr. M. van der Laan
Ds. W. Verkuyl
Ds. M. Koster
ds. M. Zebregs
Ds. S.H. Smits
Ds M. Kroes
Pastor R. van Dijk
Geen dienst
Ds L. Smit

Agenda
06/06 18:00

AK

Eten en Lezen

Samenklank
Heeft u het abonnement van Samenklank al betaald? Zo niet, graag per omgaand alsnog. Als uw
betaling op 15 juni niet binnen is ontvangt u het blad niet meer. Als u twijfelt kunt u altijd contact
opnemen met de penningmeester, René Denie, 070-3214112.
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