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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!

Puzzels
Naast de vele puzzels die we in de opslag hebben (veelal 1000 stukjes), hebben wij recent een nieuwe voorraad
puzzels met 500 stukjes ontvangen. Helaas hebben wij momenteel geen verkoopdagen waarop
ook puzzels te koop zijn. Toch willen wij u de mogelijkheid geven puzzels aan te schaffen. Heeft
u interesse in de puzzels? Neem dan contact op met de familie Wignand, 070-3972495 of
p.wignand@wxs.nl.

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

1e Collecte Kerk in actie Noodhulp - Ethiopië
Noodhulp & rampenpreventie Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door
overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië
helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden
voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen
droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de
oogst tegenvalt. Helpt u ook mee ? Meer lezen kerkinactie.nl/ethiopie

Diensten komende week
21/02 10:00 Abdijkerk
Ds. M.C. Aten
10:00 Bosbeskapel Ds. L. J. Joziasse
10:00 Shalomkerk Ds. D.L. Schiethart

Agenda
18/02 10:00 AK

Kerk open

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl
Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl
Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl en www.snuffelhoek-loosduinen.nl

