Zondagsbrief

20e jaargang nr. 28 – 1 juli 2018

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

Zomerse Orgelbespelingen
Vanaf vanmiddag bent u weer iedere zondagmiddag welkom in de Abdijkerk om 15.30
uur voor een orgelbespeling op ons prachtige Reichner-Bätz orgel. Vooraf kunt u op uw gemak de
nieuwe tentoonstelling over Haagse torenuurwerken bekijken en na afloop staat een (gratis) kopje
koffie of thee voor u klaar. De bekende Haagse organist Aarnoud de Groen opent de serie met
werken van Bédard, Stanley, Lefébure-Wély en Monti. Komt u ook?

Ontmoetings- en gespreksbijeenkomst over het verlies van een broer of zus
Op dinsdagavond 3 juli om halfacht is er in de Bosbeskapel een avond voor ieder die in kleine kring
met anderen over het verlies van een broer of zus wil praten. Ieder die gevoelens, gedachten en
ervaringen wil delen over wat hem of haar erg bezig heeft gehouden of nog altijd bezighoudt na het
verlies van een zus of broer, ook al is het overlijden al lang geleden, is hartelijk welkom. Leiding:
Martin Koster en Wil Groeneveld. Aanmelden via:  070 4065871 of  m.koster@kpnplanet.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

Afsluiting Eten en Lezen 2018
Donderdag 5 juli aanstaande is een afsluitend etentje georganiseerd in het tienerrestaurant, met
z'n allen. Hartelijke groet, Wietske en Michiel

Oproep
Op 16 september is de startzondag. We zouden het heel fijn vinden als we een tentoonstelling van
schilderijen kunnen maken over het jaarthema " Hemel en aarde, gave en opgave". Er zijn diverse
gemeenteleden die kunnen schilderen. Heeft u een schilderij dat ervoor in aanmerking komt,
bijvoorbeeld een natuurafbeelding, of heeft u de komende maanden misschien tijd om nog iets te
maken? De afmeting graag maximaal 30 bij 40 cm. Zou u zo vriendelijk willen zijn uw schilderij(en) in
te leveren op zondag 9 september met een briefje erbij met de titel van het schilderij en uw naam.
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Collecteopbrengsten 24 juni
Sociale Kruidenier
Wijkgemeente/Houthaghe-gemeente

Abdijkerk
€ 157,70
€ 137,50

Houthaghe
€ 35,90
€ 46,40

Collectes 1 juli: 1e Centrale Diaconie, 2e Landelijk Jeugdwerk.
Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten 1,  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.

 Dhr. Hille Dijkstra is na een aantal weken in revalidatiecentrum Sophia weer thuis.
 Mevr. M. Spaans-Tukker is gevallen. Ze ligt in het Haga-ziekenhuis en wacht op een operatie. U kunt
een kaart sturen naar Willem III straat 122, 2552 BT
Bloemengroet
De bloemen gaan naar Mw. Saskia Meindertsma.
Bedankt!
 Heel hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die we van de kerk ontvingen. An en Jan
Wagenveld
 Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen van uit de kerk na mijn operatie
aan mijn knie. Hartelijke groeten, Adrie Torn

Diensten komende week

07/07 18:45
08/07 10:00
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
11:30
16:30

Woonzorgpark
Abdijkerk
Bosbeskapel
Shalomkerk
Houthaghe
Clarakapel
Franciscuskerk
Nw. Berkendael
Tabitha

Agenda

Ds Y. Schoonhoven
ds. M.C. Aten, jeugddienst
ds. M. Koster
ds. D.L. Schiethart
ds. S.H. Smits
pastor N. de Hoop
pastor M. Speckens
Geen dienst
ds. L. Smit

08/07 14:30 AK
15:30

Openstelling
Orgelbespeling

Jeugddienst 8 juli
Op zondag 8 juli wordt er een jeugddienst gehouden in de
Abdijkerk. Opzet van de dienst is wat anders dan we gewend zijn.
Zo zal een groepje jongeren een mimespel laten zien tijdens de
viering. We verwachten ook mensen van buitenaf. Houdt u er
rekening mee dat de plek waar u gewend bent om te zitten, door
nieuwe kerkgangers kan zijn ingenomen. Laat het voor ons allen
vooral een reden tot vreugde zijn dát ze gekomen zijn en dat wij
dus deze keer ergens anders mogen zitten.
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