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Zondagsbrief                            24e jaargang nr. 22 – 29 mei 2022 

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

Vakantie pastores 

Ds. Meindert Burema is nog tot en met 6 juni met vakantie. Ds. Wietske Verkuyl is dit 

Hemelvaartsweekend (t/m 29 mei) en het Pinskterweekend (4 t/m 6) met vakantie. Wietske neemt 

voor Meindert waar en in de twee genoemde weekenden is ds. Martin Koster achterwacht (tel. 070-4065871). 
 

KidsCare Kenia 

Volgende week zondag, 5 juni, is de officiële start van ons project met de stichting ‘KidsCare Kenia’. De eerste 

collecte op deze eerste Pinksterdag is bestemd voor dit doel. De oprichters van deze stichting komen ons dan 

vertellen over hun werk in het zuidoosten van Kenia. Wij hopen dat u, net als wij, geïnspireerd raakt om hen te 

ondersteunen in dit belangrijke werk. 
 

Snuffelen in de Abdij 

Op zaterdag 4 juni is er in de Abdijkerk van 10.00 tot 16.00 uur een snuffelmarkt, getiteld 'Snuffelen in de 

Abdij'. Er zijn boeken, platen, cd's, handwerkspullen, curiosa, rommel, puzzels en nog veel meer. Kortom, voor elk 

wat wils. Rond het middaguur is er soep en een broodje. U bent van harte welkom om te komen snuffelen tussen 

de aangeboden artikelen. Heeft u niets nodig? Kom dan gerust een kopje koffie drinken of een broodje eten, ook 

zo draagt u bij. De opbrengst van de snuffelmarkt is bestemd voor nieuwe, dimbare led-verlichting in de 

gemeentezaal van de Abdijkerk. 
 

Jeugddienst 'Goed zoals je bent' 

Op zondag 12 juni vindt in de Abdijkerk een jeugddienst plaats. Het eerder aangekondigde overstapmoment voor 

kinderen die komend jaar naar de middelbare school gaan kan helaas geen doorgang vinden (dat wordt na de 

vakantie). Maar het belooft alsnog een mooie dienst te worden. Het thema is 'Goed zoals je bent' en er zal veel 

inbreng zijn van de jongeren van The Sun. Jong en oud is van harte welkom om mee te komen vieren, in de Abdijkerk 

of via kerkdienstgemist.nl/stations/2469. Tot dan! 
 

Werkgroep Lichtenberg 

Afgelopen woensdag 18 mei, hebben we weer Zoomcontact gehad met onze partnergemeente in Lichtenberg, in 

Saksen, Duitsland. Dit Zoomcontact hebben we, omdat we in de coronatijd elkaar niet wederzijds kunnen 

bezoeken. Maar door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen kunnen we elkaar toch ontmoeten. We 

hebben gesproken over de gevolgen van de coronatijd op het gemeenteleven, maar ook vooruitgekeken of wij elkaar 

in de toekomst toch nog eens uit kunnen nodigen. Een volgende Zoomafspraak is gemaakt voor woensdagavond 10 

augustus 2022 om 19.30 uur. Het Zoomcontact wordt mogelijk gemaakt door Stek. 
 

Van de kerkrentmeesters 

In de tabel rechts vindt u de bijdragen die wij in het eerste kwartaal 

van u hebben mogen ontvangen. Zoals u ziet, zijn de inkomsten 

enigszins teruggelopen. De daling van de inkomsten is mogelijk te 

verklaren door de afname van het aantal gemeenteleden. Het is mooi 

om te zien dat dit jaar de inkomsten via de collecten verdubbeld 

zijn! Wij zijn erg dankbaar voor uw bijdrage aan de Abdijkerk.  
 

Lief en Leed 

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

Diensten komende week Agenda 

 04/06  14:00  WoonZorgPark  Ds. J. Zuur  30/05  20:00  AK Taal vinden voor bijz. ervaringen 

 05/06  10:00  Abdijkerk  Ds. F.B. Fennema  02/06  10:00  AK Inloopochtend 

   10:00  Bosbeskapel  Ds. D.L. Schiethart  03/06  10:00 SWK Koffieochtend LichtDelen 

   10:00  Shalomkerk  Ds. J. Maasland  04/06  10:00  AK Snuffelen in de Abdij 
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