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Zondagsbrief               25e jaargang nr. 5 – 29 januari 2023 

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

 

Toelichting lied 

Door omstandigheden is er deze week geen toelichting op een lied. 
 

Bedankt 

Wat fijn dat er elke week producten liggen om naar de voedselbankwinkel mee te nemen. De klanten zijn hier erg 

mee geholpen. Hartelijk bedankt namens alle mensen van de voedselbankwinkel. 
 

Kerkbalans: postbodes gevraagd 

In de gemeentezaal liggen enveloppen klaar voor de Actie Kerkbalans. Een aantal van u heeft de brief al per mail 

ontvangen, maar er zijn ook brieven die bezorgd moeten worden. Wilt u ook een stapeltje meenemen om te 

bezorgen? Alvast bedankt. 
 

Choral Evenson in Loosduinen 

Op zaterdagavond 4 februari om 19.00 uur gaan we in de Loosduinse Onze 

Lieve Vrouw Hemelvaartkerk (aan de Loosduinse Hoofdstraat) van start met 

een serie Evensongs. Deze serie is een samenwerking tussen de parochie en 

de Abdijkerk. De Evensongs zijn afkomstig uit de Anglicaanse traditie en 

hebben zich inmiddels in zowel de Nederlandse Protestantse als Katholieke 

kerken een stevige positie verworven. De Evensong wordt ook wel Choral 

Evensong genoemd vanwege de grote hoeveelheid gezongen muziek die er 

klinkt. Zo worden de bijbellezingen beantwoord met een gezongen Magnificat 

en Nunc Dimittis, klinken er anthems, worden de responsies gezongen en is 

er natuurlijk plaats voor samenzang.  

De Cantorij de Vier Evangelisten van de O.L.V. Hemelvaartkerk zal deze 

fraaie vieringen muzikaal verzorgen, begeleid door Gijsbert Kok. 

Het beloven mooie vieringen te worden en we hopen op een grote opkomst 

vanuit de Abdijkerk! 
 

Lief en Leed 
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com. Adressen van de 

hieronder genoemde personen kunt u bij hem opvragen. 

❖ De bloemen van deze week gaan naar mevrouw Janny Flinterman. 

 

Activiteiten deze week 

Informatie en opgave: activiteiten@abdijkerk.nl 

Inloopochtend 

Donderdag 2 februari, . 10.00 uur 

Willem III straat 40 

Choral Evensong 

Zaterdag 4 februari, 19.00 uur 

Loosduinse Hoofdstraat 4 

Zondagsdienst – Ds. M.C. Aten 

Zondag 5 februari. 10.00 uur 

Willem III straat 40 
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