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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Kerkasiel Buurt- en kerkhuis Bethel
Sinds vorige week vrijdag (26 oktober) is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den
Haag, in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan. En daar kunnen we
veel hulp bij gebruiken! Die doorlopende dienst zorgt ervoor dat de Protestantse Kerk Den Haag kerkasiel
verleent aan de familie, die al negen jaar in Nederland woont, twee keer toestemming kreeg van de rechter om
hier te blijven en - na het laatste hoger beroep door de Nederlandse staat - toch het land moet verlaten.
Ook het kinderpardon waarop een beroep is gedaan, is afgewezen, ook al wonen de drie kinderen in het gezin al
veel langer dan vijf jaar in Nederland en zijn ze volledig geïntegreerd in de Nederlandse samenleving.
Het kerkasiel is een ‘pauzeknop’ waarmee we de familie even rust geven en we de politiek uitnodigen om met
elkaar in gesprek te gaan over het lot van de oudste dochter, Hayarpi, en haar broer en zus. De Protestantse
Kerk Den Haag wil met dit kerkasiel tevens met de politiek praten over het effect van het kinderpardon, dat in
de huidige uitvoeringspraktijk aan minder dan 10% van de kinderen toegekend wordt, en dan nog overwegend
aan kinderen met een medisch probleem van wie duidelijk is dat er geen garanties zijn voor adequate medische
zorg in het land van herkomst.
In het gesprek met de politiek wil de Protestantse Kerk den Haag (hierin volledig gesteund door de
Protestantse Kerk Nederland) erop aandringen dat voor de resterende zogeheten ‘schrijnende situaties’
waarin sprake is van procedures die al ruim meer dan 5 jaar duren - het gaat om ongeveer 400 kinderen - het
kinderpardon wordt gehonoreerd en zij met hun familie een verblijfsvergunning krijgen. De huidige procedures
zijn tegenwoordig ruim vóór 5 jaar afgerond, zodat geen sprake meer is van voortdurende aanvulling van
‘schrijnende situaties’. De inschatting is dat dit ophoudt met het honoreren van de lopende
kinderpardonaanvragen (ca. 400 kinderen).
Wil je helpen bij de doorlopende kerkdienst/het kerkasiel? Dat kan op verschillende manieren:
Kom langs: Je bent dag en nacht welkom in de Bethelkapel, Thomas Schwenckestraat 30 in Den Haag.
Je hoeft niet gelovig te zijn om de familie te steunen. Vooral nachtuilen/vroege vogels zijn welkom/nodig.
Om de overlast voor onze buren te beperken, vragen we je lopend, met de fiets of met de tram te komen of
buiten de Thomas Schwenckestraat te parkeren.
Help mee met: donaties (koffie/thee, koekjes, frisdrank etc.) en koken.
Nico Tetteroo
Zangdienst afgelopen zondag
Wat heb ik genoten, gewoonweg een feestje! Mijn dank aan ds. Michiel en organist Gijsbert. Kende de laatste
alleen van naam. Nu kwam hij meerdere keren, zelfs met een sprintje, achter “zijn” orgel vandaan om ons, met
behulp van de piano, beneden uitleg te geven o.a. over hoe liederen kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld eerst tekst
of melodie en dan andere muzikale accenten. Hij doet dat zeer onderhoudend en met geduld (microfoonperikelen). Volgens mij en vele anderen voor herhaling vatbaar. Het honoreren van verzoeknummers is een
goede vondst.
Hartelijke groeten van (een blije) Reina Hoenderdos
Mag het licht aan?
Het thema van de komende Kliederkerk is ‘Licht’. De verhalen van lichtfeesten zullen deze keer centraal staan.
Er zullen weer allerlei bijpassende activiteiten zijn, evenals een viering en een maaltijd. De Kliederkerk is op
14 november, van 15:30 tot 18:00 in de Ds. W.E. den Hertogschool, Luxemburgstraat 7. De Kliederkerk is voor
alle leeftijden – kinderen en volwassenen, jong en oud - en toegankelijk voor iedereen; u hoeft geen binding
met de school en/of kerk te hebben. Voor meer informatie, zie www.facebook.com/kliederkerkdenhaagzw
Bent u erbij? Aanmelden voor de Kliederkerk kan via kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl of 070-3972495
(graag uiterlijk vrijdag 9 november). Van harte welkom!
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Collecteopbrengsten 28 oktober
Wereldhuis
Hervormingsdag
Houthaghe-gemeente

Abdijkerk
€ 183,65
€ 168,65

Houthaghe
€ 23,95
€ 35,00

Collectes vandaag in de Abdijkerk: 1e. Centrale Disconie, 2e. Kerk in Actie Zending Brazilië
In Houthaghe: 1e. Kerk in Actie Zending Brazilië, 2e. Houthaghe-gemeente.
Bij de 2e collecte: Kerk in Actie, Zending Brazilië: “Meer kansen voor inheemse bevolking”
Theologe Nienke Pruiksma is werkzaam in Brazilië en is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die
zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen.
Brazilië telt vele inheemse volken en er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. Nienke wil een
brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse
volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer
te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke verzorgt lessen en cursussen binnen deze groepen.
Helpt u mee?
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. Francien van Zijl (Melodiestraat 12, 2553 VK) en mevr. Ike de Jong (De Brink 472, 2553 HJ) willen
vanwege ziekte graag een kaartje ontvangen van mede-gemeenteleden.
Bloemengroet
❖ De bloemen gaan naar mevr. Ike de Jong, De Brink 472.
Bedankje
“Ik ben erg blij met de mooie bos bloemen die ik afgelopen zondag uit de Abdijkerk heb ontvangen. Langs deze
weg hartelijke groeten en bedankt.”
Mevr. Vuijk
Sint-Maarten
Op zondag 11 november vieren we in de Abdijkerk tijdens de kindernevendienst om
10.00 uur het feest van Sint-Maarten. Sint-Maarten is het feest van delen omdat hij
zijn mantel deelde met een bedelaar. Ook is het een lichtfeest. Daarom maken we een
lichtje of een lampion. Je hoeft zelf niks mee te nemen, van ons krijg je wat je voor het
lichtje nodig hebt. Tot ziens, namens de kindernevendienst.
Dick Ufkes

Diensten komende week
10/11 19.30 Woonzorgpark
11/11 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

Agenda
Mevr. P. Vossegat-de Bruin 05/11 09:30 AK
Ds. R.J. de Vries
07/11 14:30 HH
Ds. J.C. Eikelboom
20:00 AK
Ds. W. Verkuyl
08/11
Dhr. J.J. de Haan
Pastor B. Jansen
Ds. M. Kroes
Geen dienst
Ds. W. Huizing

Creagroep
Groothuisbezoek Houthaghe
Christelijke meditatie
Kunstkring museumbezoek
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