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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
VAKANTIE MICHIEL ATEN
Michiel Aten is paar weken vrij. Vanaf 1 juli is hij weer terug en bereikbaar. Tot die tijd kunt u een beroep
doen op Joost de Bruijn 06 53679264 of Wietske Verkuijl 06 38267000.
ZONDAGMATINEE VANMIDDAG
Vanmiddag sluit de serie ‘Zondagmatinee’ dit jaar af met een optreden van het Arcadië Trio, bestaande uit Steven Geraads,
klarinet, Timothée Busch, cello en Henriëtte Wirth, piano. Zij spelen werken van Beethoven en Schubert. U bent van harte
welkom in de Abdijkerk aan de Willem III straat om 15.30 uur en de toegang is gratis (collecte na afloop). Onder het genot
van een gratis kopje koffie of thee kunt u nog even gezellig napraten met elkaar en/of de musici. Het volledige programma
vindt u op www.abdijkerk.info
OPROEP:
De locatiecommissie is op zoek naar enkele kerkbezoekers, die in het bezit zijn van een (geldig) BHV-diploma. Ook de
Abdijkerk dient tegenwoordig voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten. U kunt zich melden bij Henk Oosten, tel. 0630984979. Alvast bedankt!
UITNODIGING:
Aanstaande donderdag, 20 juni 2019, wordt er weer een ‘’inloopochtend’’ georganiseerd in de Abdijkerk. U bent van harte
welkom tussen 10.00 uur en 12.00 uur!
AVOND OVER 'KELTISCHE SPIRITUALITEIT'
25 juni is er weer een avond over 'Keltische Spiritualiteit' in de Abdijkerk vanaf 20.00 u. onder leiding van Wietske. Dan
komt Truus Kreeft met ons Keltische patronen tekenen. Opgave vóór 18 juni in verband met de aanschaf van materiaal (€ 1,tot € 3 ,-).
UITNODIGING KETI KOTI DIALOOG & GEBEDSVIERING
Op 1 juli viert de Haagse Gemeenschap van Kerken 155 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname, op Curaçao en de
Nederlandse Antillen. De afschaffing van de slavernij is een bevrijding die we met zwart en wit willen herdenken en vieren.
Door ‘dialoogtafels’ willen ook stilstaan bij de effecten die het koloniale verleden tot op heden in onze maatschappij en kerk
heeft - als stap naar een gedeelde toekomst! Van de Abdijkerk gaat Wietske Verkuyl en het zou erg fijn zijn als nog wat
meer “Abdijkerkers” ook gaan. Wie wil nog meer meedoen aan hiervoor ingerichte ‘dialoogtafels’ onder het genot van een
hapje en drankje en een aansluitende gebedsviering?
Programma: 17.30 inloop- 18.00 inleiding door Glenn Helberg- 18.30 dialoogtafels- 20.00 gebedsviering & muziek.
Graag aanmelding voor de ‘dialoogtafels’ bij pastor Duncan Wielzen, R.K. Parochie de Vier Evangelisten, dr.wielzen@p4ev.nl,
06- 28327571
KLIEDERKERK RUIMT OP
Het thema van de volgende Kliederkerk, op 26 juni, is ‘Opgeruimd’. Het verhaal dat we hierbij zullen ontdekken is het verhaal
van Marta en Maria. Zo vlak voor de zomer en de vakantie ruimen we op in de Kliederkerk en in ons leven (net als Marta),
zodat we deze zomer tijd hebben voor andere belangrijke dingen (net als Maria). Helpt u mee opruimen? We horen het graag
als u komt: kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl of 070-3972495 (graag uiterlijk vrijdag 21 juni).
Ook zoeken wij nog steeds mensen die voor ons buffet een gerecht zouden willen bereiden en dit op 26 juni om 17.00 uur bij
ons (Ds. W.E. den Hertogschool, Luxemburgstraat 7) willen komen brengen. Natuurlijk mag u gelijk ook mee blijven eten! Als
u wilt helpen verzoeken wij u via bovengenoemde contactgegevens te laten weten welk gerecht u van plan bent te maken en
voor hoeveel personen dit geschikt is (graag uiterlijk vrijdag 21 juni). Alvast hartelijk bedankt! Het Kliederkerk-team
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. Heeft 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 familie Wignand (Karperdaal 67).
WEEKSLUITINGEN WOONZORGPARK
In het WoonZorgPark zitten we een beetje krap met vrijwilligers voor de weeksluiting op zaterdagavond. De werkzaamheden
zijn: het klaarzetten van de spullen op het podium, het ophalen en terugbrengen van bewoners en het schenken van
koffie/thee. Als vrijwilliger ben je van 18.45 uur tot 21.00 uur bezig. We zoeken mensen die dit 1x per maand willen doen.
Bent u geïnteresseerd? Bel of mail met Yvonne Schoonhoven (bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag), 070-8881703
of 06-12186084, y.schoonhoven@saffiergroep.nl
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl
Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl
Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl

INZAMELEN VOOR KERK IN ACTIE
Postzegels, munten, kaarten e.d. en een tweede leven voor uw oude mobieltje: Kerk in Actie gelooft in delen - met elkaar in
actie voor de naaste, dichtbij en ver weg, geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude
mobieltje, ansicht/ gewone en geboortekaarten, postzegels en oud Nederlands en buitenlands muntgeld en briefgeld in te
leveren in de kerk. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en
Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen. Knip postzegels ruim van de envelop. Maar knip geen postzegels van
ansichtkaarten. Kijkt u ook eens op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties. De landelijke opbrengst in 2018 was € 28.969
De verzamelmand staat in de kloostergang !
Diaconie.
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 ernaartoe en weer terug, en wat voor een cadeau
nemen we mee komen aan de orde. Voor informatie kunt u terecht bij Jochum Talsma, 070-3970459 of
bjtalsma@hotmail.com
BANENMARKT IN DE SHALOMKERK.
Kent u iemand, of bent uzelf op zoek naar werk, stageplaats en/of vrijwilligerswerk?
Op donderdag 20 juni staan de deuren van de Shalomkerk van 17.00-19.00 uur open en zijn ruim 25 bedrijven en organisaties
aanwezig om mensen aan een baan te helpen of hen op weg naar werk te begeleiden. Kent u iemand uit uw omgeving,
bijvoorbeeld een moeilijk plaatsbare jongere? Neem die mee en neem een kijkje in de beautysalon of doe mee aan een
weerbaarheidstraining. Help mee dit gezamenlijke initiatief van Werkgroep Tolerantie, Kerk-en-buurthuis Shalom, Stek,
Stichting BOP, Mooi Welzijn en Made in Moerwijk tot een succes te maken!
WIE HELPT?
Buurt-en-Kerkhuis Shalom hoorde van drie buurtbewoners dat zij graag naailessen willen volgen. Daarom zoeken wij iemand
die daarin kan les geven en enkele naaimachines kan leveren.
Collecteopbrengst 9 juni
Pinksterzending China.
Wijkdiaconie.
Houthaghe gemeente.
Collectes 16 juni
Abdijkerk 1e. Centrale diaconie
Houthaghe 1e. Centrale diaconie

Abdijkerk
€ 296,38.
€ 243,19

Houthaghe
€ 34,00
€ 49,70

2e Wijkgemeente
2e Houthaghe gemeente

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.

❖

Geen berichten doorgekregen

BLOEMENGROET
❖ De bloemen gaan vandaag naar dhr. en mw. van der Linde.
DIENSTEN KOMENDE WEEK
22/06
19:30 Woonzorgpark
23/06
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

ds. Y. Schoonhoven
ds. B. Kuipers
Ds. M. E. de Dulk
ds. H. van der Stelt
ds. F.B. Fennema
pastor T. van Driel
ds. J. Zuur
Geen dienst
dhr. A. Fraanje

AGENDA
16/06 AK
18/06 AK
19/06 AK
20/06 AK

15:30
20:00
19:30
10:00

Zondagmatinee
Keltische spiritualiteit
Christelijke meditatie
Inloopochtend

POSTBODES GEVRAAGD.
In het gemeentecentrum liggen brieven voor de verjaardag-middag van 3 juli aanstaande. Wilt u er ook een paar in uw buurt
rondbrengen? Alvast bedankt!
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