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Zondagsbrief                    24e jaargang nr. 21 – 22 mei 2022 

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

Vakantie pastores 

Ds. Wietske Verkuyl en ds. Meindert Burema willen graag het volgende met u en jullie delen. 

Meindert neemt twee weken zomervakantie op en wel van maandag 23 mei tot en met maandag 6 juni a.s. Wietske 

is `buiten de stad` in het komende Hemelvaartsweekend (van 26 t/m 29 mei) en het Pinksterweekend (van 4 t/m 

6 juni). Wietske neemt grotendeels voor Meindert waar. Tijdens genoemde weekenden fungeert ds. Martin Koster 

(tel.: 070-4065871) voor hen beiden als `achterwacht`. 
 

Nieuwe hulpkoster 

Wij zijn blij te kunnen melden dat Fred Hoenderdos bereid is gevonden de functie van hulpkoster op zich te 

nemen. Hij zal Astrid van Veen waar gewenst ondersteunen en vervangen. 
 

Oecumenische filmavond 

Mede omdat het oecumenisch leerhuis dit en het afgelopen jaar, vanwege de lockdown, niet is doorgegaan, wilde 

de werkgroep ‘Oecumene Loosduinen’ als alternatief dit jaar graag in het voorjaar een filmavond verzorgen. 

Gekozen is voor de film Risen (uit 2016), een Bijbelse verfilming van wat er gebeurde in de periode na de dood en 

verrijzenis van Jezus. Daarmee past de film goed bij de paastijd. De filmavond wordt gehouden op maandag 23 

mei a.s. in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. Om 19.15 uur is de zaal open en om 19.30 uur start de film. Na 

een nabespreking zal de avond uiterlijk om 22.00 uur worden afgesloten. Vooraf aanmelden is niet nodig. Graag 

tot 23 mei! 
 

Inleveren snuffelmarkt 

Er zijn al veel spullen ingeleverd ten behoeve van de verkoop op de snuffelmarkt op 4 juni. Hartelijk dank daarvoor! 

Ook aanstaande zaterdag 28 mei kunt u weer spullen inleveren. Tussen 10.00 en 12.00 uur bent u welkom in de 

kerk om uw spullen af te geven. Boeken, curiosa, puzzels, handwerkspullen, antiek etc. kunt u allemaal bij ons kwijt. 

Twijfelt u of u iets wel of niet kunt inleveren? Neem dan contact op met de familie Wignand, p.wignand@wxs.nl 

of 070-3972495. 
 

Lief en Leed 

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

 

Diensten komende week Agenda 

 26/05  10:00  Abdijkerk  Ochtendgebed  23/05  19:15  MED Oecumenische filmavond 

  10:00  Bosbeskapel  Liturgiecommissie  27/05  14:30  SK Gebedskring 

  10:00  Shalomkerk  Geen dienst  28/05  10:00  AK Inleveren snuffelmarktspullen 

 28/05  14:00  WoonZorgPark  Dhr. C. Scheen     

 29/05  10:00  Abdijkerk  Ds. C.W. van der Meij     

   10:00  Bosbeskapel  Ds. M. Koster        

   10:00  Shalomkerk  Ds. D.L. Schiethart        
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