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Zondagsbrief            23e jaargang nr. 04 – 24 januari 2021 

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

 

Openstelling kerk 

Veel is gesloten, maar de kerk is nog steeds iedere donderdagmorgen open van 10.00 tot 12.00 uur. 

Even stil zijn in de kerk, een kaarsje opsteken, bidden... Al komen we niet met zijn allen samen in 

ons prachtig kerkgebouw, u kunt de kerk nog steeds bezoeken voor uw persoonlijke meditatie. Er is ook altijd 

iemand aanwezig om even een praatje te maken. Hopelijk tot ziens! 
 

Uitslag LichtPunt Loosduinen 

Eerder vroegen wij u te stemmen op het plan van LichtDelen voor Kom Loosduinen Begroot. Iedereen die dit gedaan 

heeft hartelijk bedankt! Inmiddels is de uitslag bekend. LichtDelen heeft helaas niet de meeste stemmen behaald 

en krijgt dus geen financiële bijdrage. Dat betekent echter niet dat de plannen ook verloren gaan. Momenteel 

wordt er gezocht naar andere financiering om toch een ontmoetingsplek in Loosduinen te creëren. We houden u 

op de hoogte! 
 

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.  
 

Overzicht collectes december 

Overzicht van wat is ontvangen voor de in de maand december gehouden collectes: 
 

Datum Collecte Bestemming Bedrag 

6 dec. 1 Kerk in Actie/Kinderen in de knel 176,25 

 2 Wijkgemeente 138,32 

13 dec. 1 Wijkdiaconie 94,67 

 2 PKN Missionair 123,16 

20 dec. 1 Diaconale collecte De Halte 73,54 

 2 Wijkgemeente 59,49 

24 dec. 1 Max maakt mogelijk 211,91 

 2 Wijkgemeente 4,23 

25 dec. 1 Kerk in Actie/Kinderen in de knel 169,65 

 2 Wijkgemeente 228,23 

27 dec. 1 Max maakt mogelijk 31,14 

 2 Eindejaarscollecte PK Den Haag 13,29 

Kerstlantaarns Max maakt mogelijk 371,00 
 

 

Diensten komende week Agenda 

 31/01  10:00  Abdijkerk  Ds. W. Verkuyl, S&T  28/01  10:00  AK Kerk open 

  10:00  Bosbeskapel  Ds. M. Koster, S&T     

  10:00  Shalomkerk  Ds. D.L. Schiethart, S&T     
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