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

Benoeming ambtsdragers (tweede publicatie)
In de vergadering van 19 mei jongstleden heeft de wijkkerkenraad Zuidwest per 1 juli 2022 mevrouw Thea
Wignand en mevrouw Maureen Palyama benoemd als diakenen voor de locatie Abdijkerk. Ook is de heer Robbert
den Hartog benoemd als ouderling voor de locatie Shalomkerk. De kerkenraad is zeer verheugd dat hiermee
verschillende vacatures in onze wijkgemeente weer vervuld worden. Indien er uiterlijk op 25 juni aanstaande geen
wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zullen op 3 juli in de Abdijkerk de ambtsdragers worden bevestigd
die zijn verbonden aan deze locatie en op 10 juli in de Shalomkerk de ambtsdrager die is verbonden aan deze
locatie.
Gemeentezondag
Vandaag, zondag 19 juni zal na de kerkdienst vanaf ongeveer 11.45 uur een overleg met de gemeenteleden van en
in de Abdijkerk worden gehouden. Johan Bovenlander, voorzitter van de wijkkerkenraad Zuidwest, zal dan een
uitleg geven over de vacature, die na het vertrek van ds. Michiel Aten is ontstaan. Ook zal hij ingaan op het aantal
fte's binnen het predikantenteam van de Abdijkerk en de gehele wijkgemeente Zuidwest. Uiteraard kunt u
aansluitend vragen stellen aan Johan Bovenlander over deze onderwerpen. Ook zullen leden van de
locatiecommissie aanwezig zijn om vragen over deze en andere zaken te beantwoorden. Het streven is om deze
bijeenkomst uiterlijk om 13.00 uur af te sluiten. Wij hopen op een grote opkomst! Weet u welkom!
Zondagmatinee: Vocaal Ensemble Multiple Voice en Cappella Maria Barbara
Onze serie ‘Zondagmatinee’ van dit jaar sluit, vanmiddag 19 juni, af
met een optreden van het Vocaal Ensemble Multiple Voice en Cappella
Maria Barbara onder leiding van Paul de Kok. Het programma is een
eerbetoon aan Dietrich Buxtehude, de Noord-Duitse componist en
organist die geldt als Johann Sebastian Bachs grote voorbeeld. U
hoort van hem enkele van de mooiste vocale werken uit zijn rijke
oeuvre. Deze muziek wordt gecombineerd met een motet van zijn
grootste fan: Johann Sebastian Bach. Aanvang 15.30 uur. De toegang
is gratis met collecte en na afloop serveren wij een kopje koffie of
thee. Weet u welkom!
Avond over geweldloosheid aan de hand van Tolstoj
De vragen rond geweld en geweldloosheid zijn juist in deze tijd weer actueel. Het kan goed zijn dat we het niet
(helemaal) eens worden, maar toch is het boeiend om nu hierover in gesprek te gaan met elkaar. Sieuwert
Haverhoek zal vertellen over het meest recente boek dat hij heeft vertaald: ‘Over burgerlijke ongehoorzaamheid
en geweldloosheid’. Daarnaast vertaalde hij ook ‘De Leer van Jezus van Narareth’. Beide boeken werden
geschreven door Lev Tolstoj. Van harte welkom op 22 juni in de Abdijkerk, inloop vanaf 19.30 uur, start om
20.00 uur. Wietske Verkuyl
20 tot 40-ers komen bij elkaar
De volgende afspraak van gemeenteleden tussen de 20 en 40 jaar is op 27 juni vanaf 19.30 uur. Aanmelding bij
w.verkuyl@xs4all.nl. Iedereen in deze doelgroep is van harte welkom! Wietske Verkuyl
Eten en Lezen
In een select gezelschap komen we eens in de maand bijeen om de lezingen van de aankomende zondag met elkaar
te bespreken. Op 30 juni komen we weer bijeen van 12.00 tot 13.30 uur in de Abdijkerk. We nemen allemaal
een boterham mee en lezen de teksten van zondag 3 juli: Jesaja 66, 10-14; Lucas 10, 1-20 en Galaten 6, 1-10. 1418. Wees welkom! Wietske Verkuyl
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

Bloemengroet

Blij verrast waren we door de mooie bloemengroet uit de kerk van afgelopen zondag Hille en Coby
Dank aanleveren goederen Voedselbankwinkel
Uit zowel de Abdijkerk als de Bosbeskapel kan ik een regelmatige stroom van donaties voor de Voedselbankwinkel
meenemen, met vaak speciale aandacht voor verzorgings- en reinigingsmiddelen. Dat levert heel veel waardering
op bij de medewerkers en de klanten voor de ‘trouw’ waarmee gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk
doneren! Ik wil hun dank hiervoor graag aan u allen overbrengen voor deze betrokkenheid bij onze medemensen in
Zuidwest, die nu vaak meer dan ooit ‘elk dubbeltje moeten omdraaien’ om zich staande te houden bij de alom
stijgende kosten van levensonderhoud. Nico Tetteroo
Samen sterk voor stamceldonoronderzoek - Stichting Matchis in Leiden
Gelukkig mag ik, en met mij ruim 40.000 anderen dit jaar (2022) weer een ‘officiële’ Vierdaagse van Nijmegen
lopen. Samen met mijn zoon Erik ga ik weer vier dagen plezierig wandelen in Nijmegen en omgeving. Evenals in de
voorgaande jaren vraag ik u opnieuw mij te sponsoren voor stamceldonoronderzoek - Stichting Matchis in Leiden.
Dit jaar doe ik dit voor de 15e keer: wandelen, mede voor dit levensreddende doel. Wie mij sponsort draagt bij
aan wat Stichting Matchis voor ogen staat: (weer) een toekomst geven aan zoveel mogelijk mensen met
levensbedreigende bloedziekten.
U kunt mij als loper van de Vierdaagse van Nijmegen 2022 op twee manieren steunen:
-. Gireren aan Stichting Matchis Leiden, bankrekeningnummer NL96 ABNA 0454 0552 50 (onder vermelding van:
‘Vierdaagse 2022’, en ‘Nico Tetteroo’) of,
-. mij Nico Tetteroo uw bijdrage rechtstreeks overhandigen.
Heel veel dank op voorhand voor uw enorm gewaardeerde bijdrage, mede namens Stichting Matchis en de vele
mensen, die dankzij een geslaagde beenmergtransplantatie hun leven op een gezonde manier kunnen voortzetten.
Film in de Abdij
Op woensdag 22 juni wordt de film de Dirigent
vertoond. De film beschrijft het verhaal van de eerste
vrouwelijke dirigent ter wereld en haar strijd om zich
te handhaven in die wereld, die nog steeds
gedomineerd wordt door mannen. De in Rotterdam
geboren Wilmina Wolthius gaat met haar adoptieouders naar de Verenigde Staten. In 1929 studeert
zij af als dirigent en wordt zij de eerste vrouwelijke
dirigent van het Berlijns Filharmonisch Orkest. Het is
dan 1930. Zaal open 13.30 uur, film begint om 14.00 uur en duurt 137 minuten.
Toegang gratis, er wordt gecollecteerd.
Diensten komende week
25/06 14:00 WoonZorgPark
26/06 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk

Ds. Y. Schoonhoven
ds. K.H. Wilboldus
Ds. M. Koster
Ds. Y. Schoonhoven

Agenda
22/06 13:30 AK
22/06 18:30 AK
22/06 14:30 SK

Film in de Abdij
Lezing Tolstoj
Gebedskring
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