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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
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. Door ziekte van Gijsbert Kok zal vanmiddag Dirk Out spelen. Op 26 Augustus a.s.
speelt dan i.p.v. Dirk Out, Gijsbert Kok.
SPONSORS GEZOCHT

Komende week van 17-20 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.
ENQUÊTES JEUGDDIENST
Vorige week vroegen we u na afloop van de jeugddienst een enquête in te vullen zodat wij uw mening over de
dienst te weten konden komen. We waren erg blij te zien dat velen van u hier gehoor aan gegeven hebben en uw
mening met ons gedeeld hebben op de formulieren of in persoon. Hartelijk dank!
Robin Vellinga en Jantine Wignand

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
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Collecteopbrengsten 8 juli
Abdijkerk
Houthaghe
Aandachtscentrum.
€ 275,59.
€ 32,40
Wijkgemeente / Houthaghe.
€ 248,25.
€ 40,50
Collectes 15 juli: 1e. Wijkdiaconie 2e. Wijkgemeente / Houthaghe gemeente
De 1e collecte is een wijkdiaconiecollecte voor de ouderen vakantieweken in Den Haag Zuidwest.
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.

Uit privacyoverwegingen is deze informatie weggelaten
BLOEMENGROET
❖ De bloemen gaan naar dhr. en mw. van de Harst in het Woonzorgpark.
BEDANKT!
❖ Erg verrast waren wij tijdens de jeugddienst toen bleek dat de bloemen voor ons waren. We waren hier
heel blij mee, evenals met alle andere vormen van steun die wij tijdens en na de dienst ontvangen hebben.
Iedereen bedankt!
Robin Vellinga en Jantine Wignand
Diensten komende week
21/07 18:45 Woonzorgpark
22/07 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. G. van Reeuwijk
ds. R. van Essen
ds. K. Wigboldus
ds. H.J. Hemstede
pastor N. Nangu
ds. J. Zuur
geen dienst
mw. A. van Mansum

Agenda
22/07 14:30 AK
15:30

Openstelling
Orgelbespeling
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