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

Enquête Jeugddienst
Omdat de jeugddienst van vandaag ook voor ons nieuw is, zijn wij erg benieuwd wat u
ervan vindt. Daarom zullen wij na afloop in de Kloostergang een korte enquête
uitdelen. Wij zouden het waarderen als u hierop uw mening wilt weergeven. Ingevulde formulieren
kunnen ingeleverd worden in de daarvoor bestemde doos in het Gemeentecentrum. Hartelijk dank!
Robin en Jantine
Zomerse Orgelbespelingen
Vanmiddag bent u weer welkom in de Abdijkerk om 15.30 uur voor een orgelbespeling op ons
prachtige Reichner-Bätz orgel. Vooraf kunt u vanaf 14.30 uur op uw gemak de nieuwe tentoonstelling
“De Hoogste Tijd” over Haagse torenuurwerken bekijken. Na afloop staat een (gratis) kopje koffie
of thee voor u klaar. De bekende Haagse organist Jeroen de Haan speelt werken van Oskar Lindberg,
Lars Egebjer, Emil Sjögren en J.S.Bach. Komt u ook?
N.B. Door ziekte van Gijsbert Kok zal op 15 juli a.s. Dirk Out spelen. Op 26 Augustus a.s. speelt dan
i.p.v. Dirk Out, Gijsbert Kok.
Houthaghe
Met ingang van 1 juli is Sylvia v.d. Wel ons kostersteam komen versterken in Houthaghe. We zijn
blij met haar en intussen heeft zij al een dienst meegelopen. Ons kostersteam bestaat nu uit 9
kosters die twee of meerdere keren per kwartaal dienst doen, twee kosters per zondag.
In de diensten komen zowel gemeenteleden uit Houthaghe als uit de wijk. Weet u welkom bij de
kerkdiensten in Houthaghe.
Sarie Talsma
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
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 1 juli
Abdijkerk
Houthaghe
Centrale Diaconie
€ 293,39
€ 33,15
Landelijk Jeugdwerk /Houthaghe
€ 296,08
€ 42,50
Collectes 8 juli: 1e. Aandachtscentrum 2e. Wijkgemeente / Houthaghe gemeente
De 1e Collecte voor het Aandachtcentrum
Het Oecumenisch Aandachtscentrum in de Schoolstraat 18 is een rustpunt, een plaats van
ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met
de ander kan delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een
stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect
benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer,
gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. Ook kunnen zij informatie of raad verkrijgen als
ze de weg niet weten in het ingewikkelde netwerk van hulp- en welzijnsinstellingen. Van harte
aanbevolen.
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. Spaans -Tukker verblijft ter revalidatie tijdelijk in verpleeghuis ’Prinsenhof’, Gravin
Juliana van Stolberglaan 1, 2263 AA Leidschendam, afd. Oranjestein K 2.60. Mocht u mevr.
Spaans willen bezoeken, neem dan eerst even telefonisch contact op met het verpleeghuis. Tel.nr.
070-7562400.

Bloemengroet
Tijdens de dienst wordt bekend gemaakt waar de bloemengroet vanuit de Abdijkerk naar toe gaat.
Bedankt!
• Namens Saskia Meindertsma dank voor de bos bloemen die Mieke v.d. Berg haar zondag
bracht in verpleeghuis Houtwijk. Dat heeft haar goed gedaan. Saskia hoopt 12 juli a.s. weer
terug te gaan naar haar flat.
Henk Plantagie
• Twee weken geleden ben ik gevallen met de fiets en daarbij heb ik een botbreuk in de
linkerarm opgelopen en mijn rechterhand gekneusd. Direct nadat dat bekend werd kreeg ik
vanuit de kring van de Abdijkerk allerlei kaarten en e-mails. Hartelijk dank voor alle
hartverwarmende reacties! Het herstel gaat helaas vrij lang duren. Naar het zich laat
aanzien mag ik pas eind augustus voorzichtig beginnen met spelen. Ik zie er naar uit om weer
achter het orgel te mogen plaatsnemen!
Hartelijke groet, Gijsbert Kok (organist)
Diensten komende week

14/07 18:45
15/07 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. W. Huizing
Ds. M. Koster
Dr. N.A. Riemersma
Dhr. M. van der Laan
Ds. H.J. van Laren
Pastor B. Janssens
Pastor M. Speckens
Ds. R. van Dijk
Geen opgave

15/07 14:30 AK
15:30

Openstelling
Orgelbespeling
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