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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
AL 16 JAAR VREDESFEEST. VREDE MOET JE DOEN!
Vanmiddag van 13.00 tot 16.00 uur vieren we het 16e Vredesfeest. Dit jaar in het Stadsklooster aan het
Westeinde Aan het einde van de Vredesweek willen we christenen, hindoes, moslims, Chinezen,
Filippijnen en anderen ontmoeten. Om zingen, dansen, eten en met u in gesprek. Omdat vrede verbindt.
In onze wereld vol conflicten moeten we bij elkaar niet de verschillen maar de overeenkomsten vinden.
Een interreligieuze werkgroep van katholieken, protestanten en anderen bereidt het weer voor.
Burgemeester Van Aartsen sloot een van onze bijeenkomsten af met: “Vrede moet je doen! Hoe? Je moet elkaar niet
mijden maar ontmoeten. Oorlog is mensenwerk, vrede ook”. .Doet u ook weer mee in september?

PASTORALE COMMISSIE
Op woensdag 26 september komt om 19.30 uur de Pastorale Commissie bijeen. Iedereen die namens de Abdijkerk mensen
bezoekt is hierbij van harte uitgenodigd. We zullen in elk geval even ervaringen uitwisselen en inventariseren waar nog
ondersteuning nodig is. Mocht u volgende week nog geen agenda hebben ontvangen, meld dat s.v.p. bij
m.c.aten@hotmail.com. Tot dan! Michiel Aten en Wietske Verkuyl

GESPREKSGROEP "ROUW NA VERLIES VAN EEN KIND".
Op donderdag 27 september start in de Abdijkerk om 14.30 uur de gespreksgroep "Rouw na verlies van een kind". We delen
ons verhaal met elkaar en willen daarbij elkaar tot steun zijn. Als u zich nog niet heeft opgegeven, kan dat nog. Informatie
bij Michiel Aten, m.c.aten@hotmail.com

ONTMOETING EN QUIZ
Op 28 september komen voor het eerst dit jaar weer bij elkaar. Nieuwe en oude bewoners van Den Haag, mensen uit
binnen- en buitenland, krijgen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie/thee en lunch. Een eenvoudige quiz in
gemengde teams zorgt voor de nodige uitdaging. We vinden het fijn als u iets te eten meebrengt voor de lunch:
bijvoorbeeld een boterham of wat fruit. Wij zorgen voor soep, de meegebrachte waren leggen we bij elkaar om samen van
te eten. Iedereen is van harte welkom! Opgave bij: Wietske Verkuyl (w.verkuyl@xs4all.nl / 06-38267000)

GEBEDSKRING
Donderdag 27 september bent u weer van harte welkom bij de gebedskring ’Leren luisteren naar de stem van God’. Wij
zoeken God in de stilte en luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. Tevens is er ruimte voor voorbede. Aanvang 14.30
uur in de Shalomkerk.
Willem Spee

KIES! SOCIALE SUPERMARKT
Tijdens de Startzondag stonden op het doophek producten voor de Sociale
Supermarkt/Voedselbank Haaglanden. Ertussenin stonden plantjes. Tijdens de
mededeling over deze schikking werd gevraagd om er een munt onder te leggen, zodat er
nog meer kon worden gekocht. Onder de plantjes lag in totaal € 20,-. Voor dit bedrag zijn
nog meer plantjes gekocht als groet voor de klanten van de Sociale Supermarkt vanuit de
Abdijkerk.

EXPOSITIE
De schilderijen van gemeenteleden blijven nog tot vandaag (zondag 23 september) in de kerk.
Petra en Sarie pakken de schilderijen weer netjes voor u in na het koffiedrinken.
Hartelijk dank aan allen die deze expositie hebben mogelijk gemaakt.

OPBRENGST KAARTVERKOOP TERRE DES HOMMES
Ik heb het mooie bedrag van € 104,30 kunnen overmaken. Heel hartelijk dank hiervoor.

Els Cozijnsen-Verkamman.

RESULTAAT VIERDAAGSE SPONSORING STAMCELDONORONDERZOEK 2018
Op 7 september jl. is, zoals elk jaar, in Nijmegen door Stichting Matchis (verantwoordelijk voor stamceldonoronderzoekin
Nederland) het bedrag bekend gemaakt dat de 150 Vierdaagselopers die zich hiervoor lieten sponsoren, gezamenlijk
hebben bijeengebracht: € 73.745,89! Ook het bedrag dat mijn sponsoren hebben overgemaakt naar Matchis is fantastisch:
€ 687; beide ongelofelijk mooie opbrengsten! Vandaar ook namens Matchis heel veel dank voor de ruimhartige sponsoring
van dit levensreddende doel. Volgend jaar loop ik ‘bij leven en welzijn’ opnieuw de Nijmeegse Vierdaagse, en ik doe dan
graag opnieuw een beroep op u om mij hiervoor te sponsoren.
Nico Tetteroo

COLLECTEOPBRENGSTEN 16 SEPTEMBER

ABDIJKERK

Steun Lombok
Vredeswerk
Houthaghe-gemeente

€ 456,44
€ 201,39

HOUTHAGHE
€ 30,30
€ 41,20

Collectes vandaag: 1e. Bethel, 2e. Wijkgemeente / Houthaghe Gemeente
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Bij de 1e Collecte voor “Buurt-en-kerkhuis Bethel”.

Bethel is een buurt-en-kerkhuis in het stadsdeel Segbroek, aan de Thomas Schwenckestraat, waar mensen van alle achtergronden met elkaar in contact kunnen komen. Er is ruimte om jezelf te zijn, maar ook om verschillen te overbruggen en verbonden te raken met je buurt- en wijkgenoten. De vele ontmoetingsactiviteiten, georganiseerd door zo’n 35 vrijwilligers,
dragen hier elk op hun eigen manier aan bij. Daarnaast stimuleert Bethel mensen die de locatie willen gebruiken bij het
opzetten van nieuwe activiteiten in de wijk. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Steunt u Bethel met een financiële
bijdrage, zodat zij dit werk kunnen blijven doen?
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.
 Mevrouw Wilde-de Zoete verblijft ter revalidatie in Nolenshage
 Mevr. S. Meindertsma is opgenomen in het HAGA- ziekenhuis, locatie Leyweg.
 Mevr. Hanny Hauer is, na een verblijf in het ziekenhuis, ter revalidatie tijdelijk opgenomen in verpleeghuis VrederustWest, Schuttersdreef 125-127, 2542 XA Den Haag.

BLOEMENGROET


De bloemen gaan naar mw. Hanny Hauer.

BEDANKJE

 Voor alle blijken van meeleven tijdens mijn verblijf in ziekenhuis en Revalidatiecentrum, hartelijk dank. Harry Schroot
Diensten komende week
29/09 19.30
Woonzorgpark
30/09 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

ds. Y. Schoonhoven
ds. M. Aten, Schrift en Tafel
ds. N.A. Riemersma
ds. Schiethart,Schrift en Tafel
Geen opgave
pastor T. van Driel
pastor N. Nangu
Geen dienst
ds. N.L. van Dorp

TIJD VOOR DE MAANDELIJKSE
UPDATE VAN DE OPBRENGSTEN
KERKBALANS.

Agenda
24/9 19.30
25/9 18.00
26/9 14.30
27/9 14.00
27/9 14.30
27/9 20.00
27/9 20.00
28/9 11.00

BB
AK
HH
BB
AK
BB
BB
AK

Kijken naar kunst
Eten en lezen
Groot huisbezoek Houthaghe
Kijken naar kunst
Rouw na verlies van een kind’
Jezus tussen hemel en aarde
Verborgen gebreken
Ontmoeting tussen oude en nieuwe
bewoners

VOORAANKONDIGING: TON KOOPMAN GEEFT
ORGELRECITAL IN ONZE KERK!
Onze landgenoot Ton Koopman is wereldberoemd als
dirigent en klavecinist. Daarnaast is hij ook organist en
zette in die hoedanigheid o.a. de complete orgelwerken van
Bach, Buxtehude en Couperin op CD. Hij is echter zelden
live te horen op orgel, en daarom is het een unieke
gebeurtenis dat deze topmusicus op zondagmiddag 7
oktober a.s. om 15.30 uur in de eeuwenoude Loosduinse
Abdijkerk een orgelconcert bij kaarslicht zal geven.
Kaarten (en ook een voordelige passe-partout voor alle drie
concerten in deze serie) zijn vanaf nu online te bestellen
via de website www.abdijkerk.info en uiteraard ook
verkrijgbaar aan de kerk op de dag van het concert.
Toegangsprijs is 10 euro, inclusief een fraai
programmaboekje en een drankje na afloop.

PASSAGE
De eerste ledenavond van Passage na de vakantie is op
donderdag 27 september 2018. Het seizoen wordt geopend
door onze wijkpastor Joost de Bruijn.Het onderwerp is:
“Het Koopvaardijpastoraat”.
De avond is niet alleen toegankelijk voor leden van Passage.
Nieuwe leden en gasten (dames) zijn van harte welkom.
Plaats: gemeentezaal van de Abdijkerk; aanvang: 20.00 uur.
Nader informatie tel. 070 3685590.
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