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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.
Afsluiting van Eten en Lezen 2018
Donderdag 5 juli as. is een afsluitend etentje georganiseerd in het tienerrestaurant, met z'n allen. Hartelijke
groet, Wietske en Michiel
Kliederkerk en hulp gevraagd
Voor de volgende Kliederkerk zoeken wij mensen die voor ons
buffet een gerecht zouden willen bereiden (denk bijvoorbeeld
aan soep, wraps, quiche etc.) en dat op 20 juni om 17:00 bij de
Kliederkerk zouden willen brengen (Luxemburgstraat 7). Als u
ons hiermee zou kunnen en willen helpen, dan kunt u zich bij
Jantine Wignand melden, via kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl of 070-3972495. Alvast bedankt!
De volgende Kliederkerk heeft als thema ‘Kliederkerk gaat op reis’ en gaat over het verhaal van Abraham.
Benieuwd geworden? 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! Neem ook gerust
uw familie, vrienden en bekenden mee. Aanmelden kan tot en met 15 juni via bovengenoemd e-mailadres en
telefoonnummer.
Het Kliederkerk-team
Afscheid
Na 4 jaar in Den Haag gewoond te hebben, gaan wij komende week terug naar Dordrecht.
Hier gewoond te hebben en gekerkt zover de gezondheid het toe liet, willen wij langs deze weg een ieder
die wij kennen en hebben ontmoet alle goeds wensen. Daarbij een hartelijke groet en Gods zegen gewenst
van Krina Biever & Henriette Weijtenburg
Website Abdijkerk Vernieuwd
Onze website www.loosduinen-centrum.nl heeft een upgrade gekregen en ziet er een stuk frisser en
moderner uit. Ook op de smartphone is de site nu prima te raadplegen. U vindt er alle informatie over
onze locatie, alsmede de Zondagsbrief en de Orde van Dienst.
De ‘look’ is afgeleid van de website van PGG-Zuidwest (www.denhaag-zuidwest.nl - heeft u die wel eens
bekeken?), om duidelijk te maken dat wij onderdeel zijn van de wijkgemeente PGG-Zuidwest. Beide sites
zijn gemaakt en worden onderhouden door Vincent Hildebrandt. Commentaar en suggesties zijn uiteraard
zeer welkom: wm-pgg-lc@ziggo.nl.
Sponsors gezocht
In de derde week van juli hoop ik voor de 25e keer de Nijmeegse Vierdaagse met succes uit te lopen; het is dit
jaar voor de 11e keer dat ik me hierbij laat sponsoren voor stamceldonoronderzoek (Stichting Matchis, Leiden).
Alles voor het goede doel: het werven, bepalen (typeren) en opnemen van nieuwe donoren in een wereldwijde
donorbank. Ik vraag van u een kleine bijdrage voor dit levensreddende goede doel: het (terug)geven van een
kans op verder leven en een toekomst voor patiënten (ook: kinderen) met een kwaadaardige bloedziekte. Met
een kleine of grotere gift geeft u als gezond mens hieraan een wezenlijke bijdrage. Wanneer u deze gift
overmaakt aan Stichting Matchis in Leiden (rekeningnummer NL96 ABNA 0454 0552 50) o.v.v. ‘Vierdaagse
2018 - 4daagseloper Nico Tetteroo’ zal ik u via de Zondagsbrief in september het resultaat laten weten. Veel
dank bij voorbaat, Nico Tetteroo
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Collecteopbrengsten 3 juni 2018

Abdijkerk

Wijkdiaconie.
Wijkgemeente / Houthaghe.
Collectes zondag vandaag 10 juni:

€ 191,80
€ 163,44

Houthaghe
€ 26,00
€ 37,20

1e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat 2e collecte: Wijkgemeente / Houthaghe-gemeente
Bij de 1e collecte van vandaag: Werelddiaconaat-Guatemala. Bijenhouden biedt jongeren toekomst”.
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en
weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een
vakopleiding aan. Bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt
hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen
voor hun rechten. Ze krĳgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun
levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding
bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. De 2e
collecte is voor de wijkgemeente Diaconie.
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
 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,  0704043129.
 Mevr. P. de Keus-Mos is, na een kort verblijf in het HAGA-ziekenhuis, weer thuis.
Bloemengroet
De bloemen als groet uit de Abdijkerk gaan naar: mevr. Nel Keus-Mos
Bedankt
Toen ik afgelopen zondag via “Kerkomroep.nl” naar de kerkdienst in de Abdijkerk luisterde, werd ik aangenaam
verrast. Ik hoorde dat ik de bloemen kreeg. Riet kwam thuis met een prachtig boeket. Hartelijk dank daarvoor
en voor jullie meeleven. Kees Blok
Diensten komende week
16/06 18:45 Woonzorgpark
1 7/06 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

Agenda:

Deze week geen activiteiten

Ds. G.J. v.d. Berg
Ds. J.C. Eikelboom
Ds. J.W. Vree-van Dongen
Ds. Y. Schoonhoven
Ds. W. Huizing
Geen opgave
Pastor J.A. Smit
Pastor. W. v.d. Lans
Geen opgave

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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