Zondagsbrief

20e jaargang nr. 51 – 9 december 2018

Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
ZONDAG 9 DECEMBER - 2E ADVENT
De kerstlantaarns staan weer in de kerk, kloostergang en gemeentezaal. Dit jaar is de
opbrengst voor de Sociale Kruidenier. Helpt u mee? Onze financiële hulp is hard nodig.

Kerstmiddag 70+ aanvang 15.00 uur
A.s. Dinsdag 11 december, zal weer de traditionele kerstmiddag voor ouderen (70+) plaatsvinden in de Abdijkerk. Mocht u
nog geen uitnodiging ingevuld hebben maar wel willen komen dan kunt u zich vandaag alsnog bij één van de dames van de
organisatie opgeven. U bent van harte welkom.

LOOSDUINSE VOLKSKERSTZANG
Ook dit jaar wordt er weer de vertrouwde Loosduinse Volkskerstzang georganiseerd en wel op zondagmiddag 16 december
in de Maria van Eik en Duinenkerk aan de Loosduinse Hoofdstraat 4.
Medewerking wordt verleend door Harmonie Tavenu. Zij zullen alle liederen begeleiden, maar ook eigen stukken spelen.
Verdere werken mee aan deze Zangdienst: diaken Jos van Adrichem, dominee Nico Riemersma en Nic. Laarakkers.
Om 15.45 uur wordt begonnen met het zingen van bekende kerstliederen. De deuren van de Maria van Eik en
Duinenkerk staan de hele middag al open. U kunt dan genieten van de kerststalletjes die in de zijbeuk van de kerk staan,
maar vooral ook van de grote kerststal, die elk jaar voor in de kerk te bewonderen is. Weliswaar zult u nog tot de
kerstdagen moeten wachten om het kindje Jezus te zien.
Tijdens de Zangdienst zal er een collecte gehouden worden voor de gemaakte kosten.
Elk jaar stelt de Werkgroep Oecumene de Loosduinse Volkskerstzang samen, met het ene jaar in de Abdijkerk en het
andere jaar, zoals nu dus, in de Maria van Eik en Duinenkerk.
Leden van deze Werkgroep zijn ook verbonden aan deze twee kerken. Zij hopen u dan ook weer graag met velen te
ontmoeten. Ouders, kinderen, andere familieleden, buren en vrienden, een ieder is van harte welkom. Met veel mensen
samen kunnen we er een mooie Zangdienst van maken.
Weet u van harte welkom. Namens de Werkgroep Oecumene: Hetty de Borst- van Setten.

Dickensfestival en Kerstmarkt
Zaterdag 22 december organiseert KOM Loosduinen het Dickensfestival. Het gebied rond de Abdijkerk, het Loosduinse
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 sing-along. 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

Werkgroep Lichtenberg
De kerstgroeten versturen en krijgen is in deze tijd van het jaar een leuke bezigheid. Het is een uiting van aandacht voor
elkaar hebben. Daarom wil de werkgroep Lichtenberg ook dit jaar weer de kerstgroeten organiseren tussen de Abdijkerk
en haar partnergemeente in Lichtenberg, Weigmansdorf en Mudischdorf, in Saksen Duitsland. Wij willen hier aandacht aan
schenken op zondag 16 december na de kerkdienst.
Zodat we in de daaropvolgende week voor verzending kunnen zorgen.
Jochum Talsma.
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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.

KERKOMROEP !!!
Afgelopen zondag 2 december heeft de kerkomroep niet goed gewerkt. Het was niet zichtbaar op uw scherm dat de
kerkomroep aan het uitzenden was. Mogelijk hebt u hierdoor niet kunnen luisteren. Kerkomroep Nederland biedt hiervoor
hun excuses aan. Achteraf luisteren kan wel.
Peter van Leeuwen.

Collecteopbrengsten 2 december

Abdijkerk

Houthaghe

Missionair Werk en Kerkgroei.
€ 216,80.
€ 27,10
Wijkdiaconie.
€ 217,23
Houthaghe gemeente.
€ 42,25
Collectes d.d. 9 december
Abdijkerk: 1e. Centrale diaconie, 2e. Landelijk Pastoraat. Houthaghe: 1e. Landelijk Pastoraat, 2e. Houthaghe gemeente.

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.

Bloemengroet
De bloemen gaan naar de familie van Arkel.
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Woonzorgpark
Abdijkerk
Bosbeskapel
Shalomkerk
Houthaghe
Clarakapel
Franciscuskerk
Nw. Berkendael
Tabitha

Mevr. M. Anema
Ds. W. Verkuyl
Ds. H.J. van Laren
Ds. N. Pronk
Dhr. J.J. de Haan
Mevr. H. Verbaarschot
Dhr. E. Leune
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Creagroep
Eten en Lezen
Kijken naar Kunst
Spirituele oefening
Kerstmiddag voor ouderen
Zingen met Jeroen
Kijken naar Kunst
Bijbelgespreksgroep
Kunstkring

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
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