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

Kerkasiel Buurt – en Kerkhuis Bethel
Voortdurende kerkdienst in Bethel
Sinds vrijdag 26 oktober 13.30 uur is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den Haag, in buurt-enkerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan. Het gezin woont bijna negen jaar in Nederland en wordt
met uitzetting bedreigd. Hoewel verschillende rechters in hun asielzaak een voor hen positief oordeel gaven,
besloot de Raad van State uiteindelijk dat het gezin uitgezet kan worden. Een beroep op het Kinderpardon, een
regeling bedoeld voor asielkinderen die al langer dan vijf jaar in ons land verblijven, werd afgewezen. Niet
verrassend, want bijna elk in Nederland geworteld kind loopt stuk op het Kinderpardon. Na enkele jaren laat de
praktijk zien dat met deze regeling maar in minder dan 10% van de gevallen het kinderpardon wordt
toegewezen. De Protestantse Kerk Den Haag respecteert de regelgeving en de rechterlijke uitspraken, maar
staat voor een dilemma: kiezen tussen respect voor de overheid en het beschermen van de rechten van een
kind. Niemand kan ons vragen de ogen te sluiten voor het leed dat – objectief vastgesteld – deze kinderen
wordt aangedaan. Hoe het ook komt dat een asielprocedure lang duurde, de kinderen over wie het gaat hebben
nergens schuld aan. De deuren van de kerk staan open voor dit gezin. Dat past bij de openheid en gastvrijheid
van kerk, juist bedoeld voor kwetsbare mensen. Het kerkasiel is bedoeld als een pauzeknop waarmee we de
familie even rust geven en de politiek uitnodigen om in gesprek te gaan over het lot van het gezin en over het
effect van het kinderpardon.
Meer informatie: www.protestantsekerkdenhaag.nl
Vragen of reactie via: kerkasiel@stekdenhaag.nl en Margriet Quarles van Ufford mquarlesvanufford@pkndenhaag.nl
Hoe kunt u helpen om de kerkdienst en het kerkasiel te laten doorlopen?
1. Kom langs. U bent dag en nacht welkom in buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30 in Den
Haag (de voormalige Bethelkapel). Vooral tussen middernacht en 12.00 uur kunnen we nog meer aanloop
gebruiken. Om de overlast voor onze buren te beperken, vragen we u met de fiets of het ov te komen of buiten
de Thomas Schwenckestraat te parkeren.
2. Adopteer een dag(deel). Ontferm u met uw wijkkerk, koor, gesprekskring over een dagdeel en zorg ervoor
dat er altijd minstens twee mensen aanwezig zijn. Dat helpt ons enorm.
3. Help met boodschappen etc. Kom langs of mail naar kerkasiel@stekdenhaag.nl en bied uw diensten aan.
4. Steun financieel. Ondanks de grote vrijwillige inzet van alle betrokkenen bij dit kerkasiel, zijn er ook
kosten om het kerkasiel draaiend te houden. U helpt zeer met een financiële bijdrage. Giften kunnen worden
overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45, t.n.v. Stek te Den Haag, o.v.v. "Kerkasiel".
5. Help het bericht te verspreiden. Praat over het kerkasiel, nodig vrienden en familie uit om naar Bethel te
komen, deel de berichten via twitter (#kerkasielBethel), Facebook, benader journalisten en politici. Alle
beetjes helpen. U bent welkom in Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30.
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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Nieuws vanuit het Pioniersteam
Het is al weer twee maanden geleden dat pionier Louise den Hoed een warm welkom kreeg in onze kerk. Graag
wilt zij iedereen bedanken en laten weten dat afgelopen twee maanden goed zijn verlopen. Onder de naam
“LichtDelen” zullen wij de nieuwe gemeenschap zo nu en dan volgen. Louise verteld dat er gebouwd wordt aan
het team, de website en logo. Samen geloven & doen is het motto van “LichtDelen”.
Passage
Donderdag 15 november is de volgende ledenavond van Passage. Deze keer de derde (3e) donderdag van de
maand i.p.v. de vierde. Het gaat deze avond over streektaal: “Dat is andere taal”. De heer Tetteroo uit Delft
vertelt hierover. De avond is in de gemeentezaal van de Abdijkerk en begint om 20.00 uur. Gasten (dames)
zijn van harte welkom.
Nadere informatie: 070 3685590.
Collecteopbrengsten 4 november
Centrale Diaconie
Zending Brazilië
Houthaghe-gemeente

Abdijkerk
€ 301,05
€ 305,81.

Houthaghe
€ 22,05
€ 37,20

Collectes dd. 11 november: 1e Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat, 2e Wijkgemeente, 2e Houthaghegemeente
1e Collecte Binnenlands Diaconaat. Perspectief voor (ex)gedetineerden. Veel gedetineerden willen na het
uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te
doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt
hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor
wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de
Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder
in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.
Helpt u mee, om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap? 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 is opgenomen. Alle adressen zijn in Den Haag tenzij anders vermeld.
❖ Mevr. Francien van Zijl en mevr. Ike de Jong willen vanwege ziekte graag een kaartje ontvangen van
mede-gemeenteleden.
N.B. De adressen kunt u opvragen bij Henk Oosten.
Bloemengroet
De bloemen gaan naar Mevr. Francien van Zijl.
Bedankje
Lieve mensen, heel-heel hartelijk bedankt voor het mooie bloemenboeket, dat Nlandu en Erik kwamen brengen
en ik ben heel erg ontroerd door de kaarten met alle goede wensen van zovelen: echt een hele
bemoediging!
Ike de Jong.
Diensten komende week
17/11 19.30 Woonzorgpark
18/11 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

Ds. O. Elseman
Ds. M. Koster
Ds. N. Pronk
Dr. N. A. Riemersma
Ds. Th. Koelewijn
Pastor N. de Hoop
Pastor J.A. Smit
Pastor B. Janssen
Mevr. N. Anema

Agenda
12/11 09:30 AK
12/11 19:30 BK
12/11 20:00 AK
13/11 10:00 SK
14/11 15:30 H.Sch.
15/11 14:00 BK
15/11 20:00 BK
17/11 15:30
AK
17/11 17:30 BK

Creagroep
Kijken naar kunst
Dichter bij dichten
Spirituele oefening
Kliederkerk
Kijken naar kunst
Leeskring “Selma”
Orgelconcert
Thematafelen
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