Zondagsbrief

20e jaargang nr. 50 – 2 december 2018

Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Inloopochtend
Aanstaande donderdag 6 december is er weer een inloopochtend in de Abdijkerk. Iedereen is van harte
welkom voor een kopje koffie of thee. De kerk is open van 10 tot 12 uur. Ook is één van de predikanten
aanwezig voor een gesprek. De volgende inloop is op donderdag 3 januari 2019. Voel u vrij om buren of
vrienden mee te nemen!

Gemeenteberaad: “De toekomst van de Bosbeskapel”
Direct aansluitend aan de kerkdienst op zondag 2 december is er in de Bosbeskapel een gemeenteberaad met als thema
“De toekomst van de Bosbeskapel”. De agenda kent twee onderwerpen:
(1) Hoe verder na het vertrek van ds. Nico Riemersma? Komt er ook een opvolger? Zo nee, hoe gaan we dan verder?
(2) De zorgwekkende financiële situatie.
Er zijn creatieve oplossingen nodig. De kerkenraad en de locatiecommissie zagen graag dat u meedenkt over de situatie en
horen graag welke creatieve oplossingen u hebt. Johan Bovelander leidt het eerste punt in, Koos Smitt het tweede.
Eenieder uit Zuidwest is hartelijk welkom.
Nico Riemersma

Kies! Sociale Supermarkt
Het is deze week een jaar geleden dat de klanten van de Voedselbank in Den Haag-Zuidwest voor het eerst op
donderdagmiddag (13.00 tot 15.00 uur) bij de Exoduskerk (Beresteinlaan), zelf met hulp van vrijwilligers (aanvullende)
boodschappen kunnen doen bij Kies! Sociale supermarkt. Daarna zijn er nog twee standplaatsen bijgekomen: bij het
wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk/Loosduinen (op vrijdag 11.30 tot 14.30 uur) en bij de Shalomkerk (op donderdag 9.00
tot 12.00 uur).
Tot mijn genoegen vind ik in de Abdijkerk regelmatig levensmiddelen en verzorgingsspullen voor Kies! Sociale supermarkt…
Namens in de eerste plaats onze klanten, maar ook namens de vrijwilligers en de winkelmanager: heel veel dank hiervoor!
Wij hopen uiteraard op verdergaande ondersteuning van dit mooie werk vanuit de Abdijkerk; en u bent van harte welkom
om eens te komen kijken naar ons “werk” in en rond de “ex-SRV-wagen” op de hiervoor genoemde locaties en tijdstippen!
Bij de Exoduskerk is er elke week vers gemaakte soep naast koffie en thee en, voor wie dit als klant wil, is er gelegenheid
voor een gesprek met een coach over mogelijkheden voor zelfontplooiing, studie en (weer) werk.
Nico Tetteroo

Kerstmiddag 70+ op dinsdag 11 december
Op dinsdag 11 december zal weer de traditionele kerstmiddag voor ouderen (70+) plaatsvinden in de Abdijkerk.
Vandaag, 2 december, is de laatste dag dat u uw strookje kunt inleveren bij de koster, vergeet het niet!
Mocht u nog geen uitnodiging ingevuld hebben maar wel willen komen dan kunt u zich alsnog in de gemeentezaal opgeven.
U bent van harte welkom.

Dickensfestival en Kerstmarkt
Zaterdag 22 december organiseert KOM Loosduinen het Dickensfestival. Het gebied rond de Abdijkerk, het Loosduins
Museum en de Loosduinse molen zal worden omgetoverd in de Engelse sfeer van Charles Dickens. Beroemde personages
komen in Loosduinen tot leven: Scrooge en vele andere figuren. En natuurlijk allen gekleed in Dickenssfeer. Er komt een
levende kerststal, vele kersthuisjes (kraampjes) worden overal op het terrein neergezet en een tiental oude ambachten
zijn aanwezig. U kunt overal Engelse carols horen. In de Abdijkerk wordt twee keer een orgelconcert gegeven,
respectievelijk door Vincent Hildebrandt en Gijsbert Kok. Na elk concert is er een singalong. Ook staan er overal in de kerk
kraampjes waar u van alles kunt kopen. Kortom, het belooft een geweldige dag te worden.
Petra Oudshoorn
Voor de kerstmarkt kunnen we nog wel wat spullen gebruiken. Denk daarbij aan kerstversiering, kerstbeeldjes,
kerststallen, kerstservies, kerstboeken, kerst-cd’s. kerst-dvd’s, kerstkaarsen, kerstkandelaars, kerstservetten en
dergelijke. U kunt uw goederen inleveren bij ons thuis (Karperdaal 67) op werkdagen tussen 19 en 21 uur of op 15 december
van 10 tot 12 uur in de Abdijkerk.
Fam. Wignand, tel. 3972495 of e-mail p.wignand@wxs.nl

Kerstdiensten
Goed om te weten: op 24 december 2018 zijn er in onze kerk drie kerstdiensten, geleid door ds. M.C. Aten: om 15.30 uur
een kinderkerstviering, om 19.30 uur een gezinskerstviering en om 22.00 uur de kerstnachtdienst. Op kerstmorgen is er
één dienst om 10.00 uur, geleid door ds. W. Verkuyl.
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
Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl

Collecteopbrengsten 28 oktober

Abdijkerk

Houthaghe

Centrale Diaconie
Wijkgemeente / Houthaghe-gemeente

€ 139,89
€ 135,94

€ 32,40
€ 41,85

Collectes vandaag: 1e. Missionair werk en kerkgroei, 2e. Wijkgemeente / Houthaghe-gemeente
Zondag 2 december - 1e Advent
De kerstlantaarns staan weer in de kerk, kloostergang en gemeentezaal. Dit jaar is de opbrengst voor
de Sociale Kruidenier. Helpt u mee? Zij hebben onze financiële hulp hard nodig.
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.
Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
Tijdens hun leven meer dan zeventig jaar in liefde met elkaar verbonden. Nu voor altijd samen. Na een lang en rijk leven zijn rustig
ingeslapen onze lieve (schoon)ouders, groot- en overgrootouders

Jacob Leenderd Spaans

Anna Martha de Heer

1 mei 1928 - 25 november 2018

12 juni 1927 - 23 november 2018

Wij zijn dankbaar dat wij zo lang hun liefde hebben mogen ervaren.
Op dinsdag 4 december 2018 om 12.00 uur zal de dankdienst voor hun leven worden gehouden in de aula van crematorium Haagse Duinen,
Wijndaelersingel 1 (voorheen Ockenburgstraat 29), Den Haag. De dienst zal worden geleid door ds. Wietske Verkuyl.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en herinneringen te delen in de ontvangkamer van het crematorium.
Marianne Spaans, Annelies en Gerard van der Deijl, klein- en achterkleinkinderen (Correspondentieadres: Louis Davidsstraat 623, 2551 ES, Den Haag}.

Bloemengroet
`

De bloemen gaan naar mevr. Wil Barendrecht.

Bedankje
Lieve mensen, heel erg bedankt voor de bloemen en de kaarten die ik mocht ontvangen. Het doet me goed zoveel
medeleven.
Met een hartelijke groet, Francien van Zijl
Voor de prachtige bloemen die ik van de Abdijkerk ontving wil ik u hartelijk bedanken. Het was voor mij een hele
verrassing.
Hartelijke groet, Harry Schroot

Diensten komende week
08/12 19.30
09/12 10:00
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
11:30
16:30

Agenda

Woonzorgpark
Abdijkerk
Bosbeskapel
Shalomkerk
Houthaghe
Clarakapel
Franciscuskerk
Nw. Berkendael
Tabitha

Dhr. F. Werkman
Ds. N. Pronk
Ds. N.A. Riemersma
Ds. M. Koster
Ds. F.B. fennema
Ds. J. Zuur
Pastor M. Speckens
Geen dienst
Mevr. A. van Mansum

03/12
05/12
06/12

09:30
20:00
10:00

AK
AK
AK

Creagroep
Christelijke meditatie
Inloopochtend

Let op:
De uiterste inlevertermijn voor kopij voor de
eerstvolgende Samenklank is niet zoals in het blad
aangegeven op 13 december, maar al op 6 december
aanstaande.

Van de Kerkrentmeesters
De maand oktober is verwerkt, onderstaand de gebruikelijke update. We brachten met z’n allen in de maand oktober ruim € 2.500 meer op
dan vorig jaar. Een mooi resultaat. Ik schat in dat de septemberactie door velen van u is opgepikt om toch nog wat extra te doen. Als u dit
leest komt de decembermaand op ons af. De pensioenen willen niet stijgen. Maar gelukkig kunnen we het nog warm stoken deze winter.
Zullen we met z’n allen nog even een eindspurt geven aan de opbrengst Kerkbalans? Uw kerstgratificatie zien de kerkrentmeesters graag
komen 😊. Ik wens u allen blijde en gezegende feestdagen.
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, 0653 775 122
Abdijkerk
2018
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
oktober
Totaal
Resultaat

Bosbeskapel

2017

2018

Shalomkerk

2017

2018

Totaal

2017

2018

2017

59.953
39.155
31.336
12.414

59.331
43.993
26.723
10.136

45.842
32.158
25.870
12.614

48.920
38.347
26.335
10.620

28.620
24.040
13.574
6.502

37.551
21.790
15.151
8.263

134.415
95.353
70.780
31.530

145.802
104.130
68.209
29.019

142.858

140.183

116.484

124.222

72.736

82.755

332.078

347.160

1%

-6%

-12%

-5%
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