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Zondagsbrief            23e jaargang nr. 03 – 17 januari 2021 

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

 
 
 

VANDAAG IS HET BEGIN VAN DE WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID 

 

NABERICHT OLIEBOLLENACTIE ALBANIË 

In de vorige zondagsbrief schreven we u over het eindresultaat van de oliebollenactie. 

Via onze brievenbus ontvingen we nog een anonieme gift van €25,-.  De eindstand van de actie is nu 

€254,70. 

De gever hartelijk dank. Inmiddels is de donatie overgemaakt naar Hoop voor Albanië. 

Jochum en Sarie Talsma 

 

SOCIALE SUPERMARKT  

2021 is nog maar net begonnen, maar nu al kon ik voor de Sociale supermarkt een grote voorraad 

goederen in ontvangst nemen, in zowel de Abdijkerk als de Bosbeskapel. Namens onze klanten wil ik de 

gemeenteleden van beide kerken hartelijk bedanken voor, mede gelet op de problemen die de 

coronatijd met zich meebrengt, deze gulle donaties.     Nico Tetteroo  
 

 

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

 Jozien van de Boom-Walraven is met ingang van woensdag 13 januari 2021 naar hospice 

Nolenshaghe, Monseigneur Nolenslaan 22, 2555 XZ  Den Haag,  gegaan  

 

BEDANKT! 

 Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven, uw bezoeken, bloemen,kaarten en telefoontjes tijdens 

de afnemende gezondheid en na het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder, oma en oude 

oma, Marry Spaans-Tukker. Wij voelen ons gesteund en gesterkt door het medeleven vanuit de 

gemeente. 

Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd zij was bij zo velen onder u.Namens de 

familie,  

Ria Ooms-Spaans  

 

Diensten komende week Agenda 

24/01  10:00  Abdijkerk  Ds. M. Koster  21/10  10:00  AK  Kerk open 

   10:00  Bosbeskapel  Ds. R. van Essen     

  10:00  Shalomkerk  Ds. Y. Schoonhoven     
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