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

Hulp aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne
Wilt u spullen doneren voor de slachtoffers van de oorlog? Op www.denhaagdoet.nl/oekraine staan o.a. locaties
in Loosduinen waar u spullen kunt brengen voor Oekraïne.
Babykuikens voor Moldavië
Tijdens de 40-dagentijd is er door de Diaconie actie gevoerd voor gezinnen in Moldavië. Ons doel was om zoveel
mogelijk Babykuikens naar Moldavië te brengen en daarmee gezinnen te helpen aan voedsel en inkomsten. Zo is er
twee maal gecollecteerd, zijn er spaardoosjes uitgedeeld en zijn de spaardoosjes aan het eind van de 40-dagentijd
weer ingenomen. Wij zijn heel blij en dankbaar U te mogen melden dat wij dankzij U 4608,58 euro konden
overmaken naar de stichting Mensenkinderen. Samen met de kerk in Moldavië zal er voor worden gezorgd dat er
2363 Babykuikens worden aangekocht en op de juiste plaats, bij 118 gezinnen, terecht gaan komen.
Heel hartelijk dank voor uw steun!
Ps. Mocht U nog een gevuld spaardoosje hebben staan: schroom niet om deze alsnog bij één van de diakenen in te
leveren en wij zorgen ervoor dat er nog meer kuikens naar Moldavië gaan.
Film in de Abdij
Na meer dan twee jaar gaan we op woensdag 18 mei weer van start met een reeks filmvoorstellingen. Telkens op
een woensdagmiddag, meestal de 3e van de maand. Zaal is open om 13.30 uur en de film start om 14:00 uur. U
wordt verwelkomd met koffie of thee en na afloop is er gelegenheid om met elkaar over de film te praten. De
eerste film die vertoond wordt is “I am Sam”. Toegang gratis, maar een bijdrage is welkom.
Doe mee met de collecte via de QR codes op de liturgie
Om U behulpzaam te zijn bij het per bank overmaken van uw collectegift, kunt U uw gift voortaan gemakkelijk
overmaken via zogenaamde QR-codes zoals afgedrukt op de liturgie. Met de camera (of een QR-scan app) van uw
smartphone scant u de afgedrukte QR-code, er verschijnt dan een link naar de website van de bank die u moet
aanklikken, u toetst vervolgens het bedrag in dat U wilt geven en u kiest uw bank zoals bij iedere Ideal betaling.
In de Bosbeskapel en Shalomkerk wordt de nieuwe methode al naar tevredenheid gebruikt en ook wij willen het
voor u zo gemakkelijk mogelijk maken om uw bijdrage te geven, zonder dat u contant geld bij u hoeft te hebben.
Overigens kunt u ook via GIVT blijven geven of thuis een bedrag overmaken via uw bankapp.
'Een lust voor het oog'
Er is nog één exemplaar in voorraad van het prachtige boek 'Een lust voor het oog' waarin een reeks Haagse
gebedshuizen uitgebreid beschreven en gefotografeerd staan. Het boek opent met een prachtige beschrijving
van de Abdijkerk. Het is in te zien want het ligt op de piano in het gemeentecentrum. Als u het meeneemt en
40 euro stort op NL07INGB0006457766 van de Arie Molenkamp Stichting is alles dik in orde!
Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com.
Diensten komende week
14/05 14:00 WoonZorgPark
15/05 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk

Agenda
mw. J. Moggré
11/05 12:00 AK
ds. W. Verkuyl
11/05 20:00 AK
Mw. A.J. den Hollander 12/05 20:00 BK
ds. D.L. Schiethart

Eten en lezen
Meeste mensen deugen
Nooit meer een kleurplaat
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