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Zondagsbrief            23e jaargang nr. 02 – 10 januari 2021 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliebollenactie Albanië 

Hartelijk dank voor de verrassende bestellingen van de oliebollen. De totale opbrengst is € 229,70. Een prachtig 

resultaat! Ook waren er een paar giften. Deze giften zijn overgemaakt naar de Stichting Hoop voor Albanië en 

zijn bij dit bedrag inbegrepen. We zijn blij dat we zo met elkaar hulp konden bieden voor voedselpakketten voor 

de armste mensen in Albanië. Hierbij nog een kort bericht. Elbasan is een stad in centraal Albanië. Hier staat één 

van de weinige psychiatrische ziekenhuize van Albanië. Het ziekenhuis telt 310 bedden verdeeld over 9 afdelingen. 

De meeste patiënten zijn verstandelijk gehandicapt. Ze zitten eigenlijk hun hele leven al in het ziekenhuis en 

hebben voor het overgrote deel niemand die naar hen omkijkt. De patiënten hebben een erg laag ontwikkeling 

niveau. Lezen en schrijven kunnen ze niet. Ze zijn zelden buiten het ziekenhuis geweest. Er worden geen 

activiteiten met de patiënten gedaan. Niemand heeft persoonlijke bezittingen, zelfs geen tandenborstel. Ze 

hebben geen eigen kleding, geen geld en de meesten hebben geen familie die naar hen omziet. Ze zijn 

ondergebracht op kale sombere kamers en sombere verblijfsruimten. Op de kamers die bestemd zijn voor 6 of 8 

patiënten liggen er 12 tot 14 op verroeste en doorgezakte bedden. De wasruimte van het ziekenhuis is sterk 

verouderd, vies en onwerkbaar. De was wordt gedroogd in de tuin van het ziekenhuis en de hekken dienen als 

waslijn. De Westlandse werkgroep Hoop voor Albanië (i.s.m. de Micha-groep) zet zich voor de allerarmsten in. (Dit 

bericht is overgenomen uit de Westlandse krant). 

Omdat Jochum voor zijn werk in de psychiatrie in het verleden in Albanië is geweest, weet hij van de armoede in 

dit land en zo ontstond spontaan deze oliebollenactie. Nogmaals onze dank. 

Jochum en Sarie Talsma. 
 

Mededeling 

Op zondag 17 januari, volgende week dus, zou diaken Jos van Adrichem voorgaan in de Abdijkerk in het kader van 

een kanselruil. Het is die zondag het begin van de Week van Gebed voor eenheid. Dat zou een goede gelegenheid 

zijn om met de RK parochie gezamenlijk een oecumenische viering te houden. Nou kon dat toch al niet bij ons 

vanwege de Corona maatregelen. Inmiddels hebben wij helemaal geen kerkgangers meer in onze kerk en is de 

situatie nog soberder geworden. Wij hebben daarom maar besloten dat de kanselruil dit jaar niet doorgaat. Dat 

betekent dat a.s. zondag ds. Michiel Aten zal voorgaan in de Abdijkerk. Wel zullen Michiel en Jos in de diensten 

het oecumenisch thema van dit jaar volgen: "Blijf in mijn liefde", naar Joh. 15:9 De hele opbouw van de liturgie zal 

wat anders zijn dan anders, juist ook om onszelf en elkaar op te roepen tot oecumene, tot eenheid van de kerken. 
 

Puzzels 

Met donkere avonden en druilerige zondagmiddagen in het vooruitzicht heeft u wellicht behoefte aan puzzels om 

de tijd door te komen. Helaas hebben wij momenteel geen verkoopdagen waarop ook puzzels te koop zijn. Toch 

willen wij u de mogelijkheid geven puzzels aan te schaffen. Wij hebben namelijk nog een grote voorraad mooie 

puzzels. Veel daarvan bestaan uit 1000 stukjes, maar er zijn ook enkele met meer of minder stukjes. Er zijn 

puzzels met landschappen, bloemen, mensen, cartoons, dieren en nog veel meer. Heeft u interesse in de puzzels? 

Neem dan contact op met de familie Wignand, 070-3972495 of p.wignand@wxs.nl. 
 

Stem op LichtPunt Loosduinen! 

Enige tijd geleden berichtten wij u over de actie van de Gemeente Den Haag, genaamd Kom Loosduinen Begroot, 

en het feit dat onze eigen pioniersplek LichtDelen daar ook een plan voor had ingediend. Het plan is inmiddels door 

naar de volgende ronde. In deze ronde krijgen bewoners van Kom Loosduinen een brief met een persoonlijke 

stemcode, waarmee ze geld kunnen verdelen over de verschillende plannen. Dit is vandaag nog mogelijk (10 

januari). We hopen natuurlijk dat u uw stem wilt gebruiken om het plan van LichtDelen te steunen. Het plan gaat 

over een ontmoetingsplek midden in Loosduinen, voor en door bewoners. Waar men verbondenheid met anderen 
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ervaart. Waar jong en oud met én van elkaar leert en iedereen mag zijn wie hij/zij is. 

Waar mensen van verschillende religies en culturen samen activiteiten ondernemen. Waar 

bezoekers hun interesses en talenten (verder) mogen ontwikkelen. En waar positiviteit en 

creativiteit de boventoon voeren. Dát wil LichtPunt Loosduinen zijn. Zo maken we samen 

de buurt een stukje mooier. Helpt u mee met uw stem? Volg de instructies in de brief van 

de gemeente of kijk op www.komloosduinenbegroot.nl.  
 

Kerk in Den Haag 

Bij de uitgifte van de Samenklank van januari 2021 is geen nieuwe Kerk in Den Haag gevoegd, omdat deze toen 

(nog) niet beschikbaar was. 
 

Lief en Leed 

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten,  06-30984979, oostenhenk@gmail.com.  

❖ Geen mededelingen. 
 

Diensten komende week Agenda 

 17/01  10:00  Abdijkerk  Ds. M. Aten  14/10  10:00  AK  Kerk open 

   10:00  Bosbeskapel  Ds. K.H. Wigboldus     

  10:00  Shalomkerk  Ds. M. Koster     
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