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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
INLOOPOCHTEND
Op donderdag 19 september is er weer een inloopochtend in de kerk van 10 tot 12 uur. Kom gerust
eens langs voor een kopje koffie/thee en ontmoet andere mensen. Neem ook gerust een bekende mee
21 T/M 29 SEPTEMBER IS HET VREDESWEEK
 Op woensdag 25 september, midden in de vredesweek, organiseert de werkgroep Oecumene Loosduinen een
Taizeviering in de Abdijkerk. De viering met teksten over en gebeden voor de vrede, en natuurlijk een scala aan
Taizeliederen, begint om 19.00 uur en Ds Michiel Aten zal daarin voorgaan. Een groepje fluitisten en een
pianospeler luisteren deze viering muzikaal op. U bent van harte welkom om mee te komen bidden en zingen. Jos
van Adrichem, diaken van R.K. parochie de Vier Evangelisten , Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen, Onze
Lieve Vrouw Hemelvaart in Loosduinen.
 maandagavond 23 september, 19.30 uur is er een avond over veiligheid en vrede in de Bosbeskapel Vrede is
een belangrijke zaak en hangt nauw samen met veiligheid. Maar wat kan ik zelf doen om een veilige wereld een stap
dichterbij te brengen? Op maandagavond 23 september komt Johannes Borger hierover vertellen. Hij is Quaker
en werkzaam bij een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat projecten in
ontwikkelingslanden financiert. Vanuit de Quakers maakt hij onderdeel uit van de werkgroep Inclusieve Veiligheid,
dat een initiatief is vanuit kerken en de vredesbeweging in Nederland. De werkgroep heeft een initiatief uit
Duitsland omarmd. Een kernzin uit het Duitse boekje ‘Nieuw denken over veiligheid’, dat vorig jaar in opdracht van
de Protestantse Kerk van de Duitse regio Baden werd samengesteld, luidt: "Veel mensen in Duitsland protesteren
al jaren tegen wapenexporten en militaire interventies omdat ze onderkennen dat militaire middelen vrede noch
duurzame veiligheid kunnen brengen. Maar tot dusverre hebben deze protesten in ons land tot geen enkele
verandering in het veiligheidsbeleid geleid.” In het boekje schetsen de auteurs een scenario tot en met het jaar
2040 voor de overgang van het huidige militaire naar een niet-militair, civiel veiligheidsbeleid en laten de
mogelijkheid daarvan zien. Voor meer informatie: www.samenveilig.earth
Ieder van harte welkom op deze avond in de vredesweek (sluiting uiterlijk 21.30 uur). Martin Koster
VERGADERING VAN DE PASTORALE COMMISSIE
Op 24 september is er weer een vergadering van de pastorale commissie om 19.30 uur in de Abdijkerk. Iedereen die
namens de Abdijkerk aan bezoekwerk doet is van harte welkom! Ook mensen die belangstelling hebben om bezoekwerk
te gaan doen, mogen langskomen om eens kennis te maken.
GEBEDSGROEP
Net als in de afgelopen seizoenen gaat de gebedsgroep weer van start, dit jaar op dinsdag 24 september om 10
uur 's morgens. Met elkaar bespreken we onze vreugden en zorgen en bidden met elkaar. Ook bespreken we een
tweetal inspirerende Bijbelteksten. We komen samen in de Abdijkerk.
KLIEDERKERK: HET BEGIN(T)
Aan de start van het nieuwe seizoen, tijdens de volgende bijeenkomst op 22 september aanstaande, gaat Kliederkerk
helemaal terug naar het begin: wat kan het eeuwenoude scheppingsverhaal ons in de 21ste eeuw nog vertellen? Terwijl
we stilstaan bij de betekenis van dit begin, maakt Kliederkerk ook een nieuw begin: de bijeenkomsten zijn niet langer
alleen op woensdagmiddag, maar we wisselen de woensdag en de zondag af. Te beginnen dus op een zondag, 22
september, van 11.00 tot ongeveer 13.30 uur in de Ds. W.E. den Hertogschool (Luxemburgstraat 7), met activiteiten,
een verhaal en een lunch. Aanmelden kan via kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl of 070-3972495 (graag uiterlijk 15
september).
KAARTEN EIN DEUTSCHES REQUIEM VAN JOHANNES BRAHMS
Na de dienst is er weer een mogelijkheid kaarten (met gereserveerde plaatsen) te kopen ad 15 euro p.p. (inclusief
programmaboekje en een drankje) voor de uitvoering van het beroemde ‘Ein deutsches Requiem’ van Johannes Brahms
(1833-1897) op zondagmiddag 6 oktober 2019 om 15.30 uur. U kunt ook kaarten online bestellen op
www.abdijkerk.info. We verwachten veel belangstelling voor dit unieke gebeuren, dus wees er snel bij!
Bloemengroet
 De bloemen gaan vandaag naar mw. A. Wagenveld.
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JEUGDDIENST
Zondag 29 september aanstaande vindt er een jeugddienst plaats in de Shalomkerk. Het thema van deze dienst is
‘Lang leve de imperfectie!’. De jongeren van de Jeugdkerk van de wijkgemeente zullen dit thema tot leven brengen
door het verhaal van Jona te vertellen. Het belooft een bijzondere dienst te worden en eenieder is welkom om het
mee te maken!
ACTIE WEBSHOPS
Ter gelegenheid van (onze boekenmarkt op) Open Monumentendag is er ook een actie in onze webwinkels: gedurende
de hele maand september geldt: 10% korting op uw orderbedrag (gebruik kortingscode OM10). Deze actie is geldig in
beide webshops: boekenhoek-loosduinen.nl en snuffelhoek-loosduinen.nl. Van harte welkom om daar eens te kijken!
OFFICIËLE OPENING BUURT-EN-KERKHUIS SHALOM
De datum is verzet van 21 september naar 5 oktober. Op zaterdag 5 oktober 2019 is nu van 14 – 17 uur de
feestelijke officiële opening van Buurt-en-kerkhuis Shalom. De protestantse wijkgemeente Zuidwest heeft Buurt-enkerkhuis Shalom opgericht. Doel is om activiteiten op te zetten met mensen die met armoede en eenzaamheid te
maken hebben. Zoveel activiteiten en enthousiasme gaan we aan de grote klok hangen met een informatieve en leuke
officiële opening. N.B: de Shalomkerk is bereikbaar, wel zijn er wegwerkzaamheden, zie
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/vrederustlaan-wegwerkzaamheden-tussen-hengelolaan-en-melisstokelaan.htm.Meer weten? Kees Buist, 06 2040 1618 of kbuist@stekdenhaag.nl
Collecteopbrengst 8 september
Abdijkerk
Houthaghe
Centrale diaconie
€ 157,78
JOP
€ 172,92
€ 41,85
Houthaghe gemeente.
€ 54,15
Collectedoelen vandaag
Abdijkerk
1e Wijkdiaconie
2e Kerk in Actie
e
Houthaghe
1 Kerk in Actie
2e Houthaghe gemeente
2e collecte “Versterk de kerk in het Midden-Oosten”.
Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslepende oorlog in Syrië, zijn er sprankjes
hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen
die voorzichtig teruggaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter een enorme verwoesting aan.
Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We
ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen, en bieden traumaverwerking.
Met deze collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening door lokale kerken ter plaatse. Diaconie.
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.



Mevr. H. Schotte is na een ernstige val opgenomen in het HAGA-ziekenhuis, locatie Leyweg. Adres: Hagaziekenhuis, Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA ’s-Gravenhage. Mw. Schotte ligt op de 7e etage.
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DE CHRISTELIJKE RELIGIE EN DE ECOLOGISCHE CRISIS
Dinsdag 8 oktober spreekt journalist en theoloog Trees van Montfoort van 16.45-17.45 over ´De christelijke religie
en de ecologische crisis´ Dit in het kader van het Haagse project ‘Geloven in Groen’.
Trees van Montfoort’s boek ‘Groene Theologie’ is goed aangeslagen en is genomineerd als beste in dit jaar. Zij werkte
eerder in de Bosbeskapel en in KerkinDenHaag heeft een artikel over haar gestaan.
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