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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Benoeming ambtsdragers
In de vergadering van 19 mei jl heeft de wijkkerkenraad Zuidwest per 1 juli 2022 tot diaken
benoemd voor de locatie Abdijkerk: Mevrouw Thea Wignand- Matsinger en mevrouw Maureen Palyama en voor de
locatie Shalomkerk tot ouderling de Heer Robbert den Hartog.
De kerkenraad is zeer verheugd dat hiermee verschillende vacatures in onze wijk weer vervuld worden. Indien
uiterlijk op 25 juni as geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zullen op 3 juli 2022 in de Abdijkerk
de ambtsdragers worden bevestigd op deze locatie en op 10 juli in de Shalomkerk de ambtsdrager die verbonden
is aan deze locatie.
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
Bloemengroet
Zondag kreeg ik de mooie Kerkbloemen en daar was ik erg blij mee. Dank u wel. Hens van der Laan.
Filmopname taken organist
Ten behoeve van een door mij (in privé) te maken filmpje over de taken van een kerkorganist zal er vanochtend
(vlak vóór de aanvang van de dienst) een korte filmopname worden gemaakt van een stukje gemeentezang. U wordt
daarbij verzocht van lied 221 het eerste couplet mee te zingen. Bij elkaar zal de opname niet langer dan 4 minuten
duren waarvan in het filmpje ± 20 seconden zullen worden gebruikt. Van vóór uit de kerk zal het blokje kerkgangers
worden gefilmd dat rechts in de kerk zit (dus aan de kant van de kloostergang). Indien u het niet prettig vindt om
op zo'n filmfragmentje zichtbaar te zijn wilt u misschien tijdens de opname even aan de andere kant van de kerk
plaatsnemen? Hartelijk dank voor uw medewerking! Henk Lemckert
Collecteoverzicht: wat is ontvangen in de maand mei
Datum Coll Bestemming
Abdij Tabitha
24 apr 1 Vakantieweken diaconale locaties
58,08
2 Jeugdwerk eigen gemeente
44,03
1 mei
1 Kies! Voedselbank
546,40 47,10
2 Wijkgemeente
174,68
8 mei 1 KIA Noodhulp Nigeria
236,87 47,15
2 Wijkgemeente
204,68
15 mei 1 Kariboe Bibi
155,45 58,35
2 Wijkgemeente
119,15
22 mei 1 SIV-vakantieweken
244,10
2 PK Missionair
145,65
29 mei 1 Zomerstek en Winterstek
139,90
41,10
2 PK Jong Protestant
120,85
mei

Spaardoosjes
Moldavië

babykuikens

22,15

Bosbes Shalom

88,25 161,00
62,75 117,05
260,67 301,90
165,95 205,45
199,25 162,65
116,65 165,95
143,91 162,90
170,97 124,00
141,40 106,50
127,80
94,40

Totaal
58,08
44,03
843,35
354,48
846,59
576,08
575,70
401,75
550,91
440,62
428,90
343,05

100,00

128,30

6,15
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Postbodes bedankt!
Er liggen brieven voor de solidariteitskas klaar om rondgebracht te worden. Als gemeente vragen wij een bijdrage
van € 10,00. Voor elk belijdend lid wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is
bestemd voor onze eigen gemeente. Zo helpen we mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en
het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk.
En zo het mogelijk te maken de kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle activiteiten. Wat geweldig dat er
altijd zoveel postbodes zijn die brieven rondbrengen! Vandaag liggen er 925 brieven. Hoeveel zou het kosten als
deze allemaal per post verstuurd moeten worden? Met elkaar kunnen we zo kosten voor de kerk besparen.
Dank voor uw bereidwilligheid om ook een aantal brieven te bezorgen.
Keti Koti viering en dialoog

Thema: Bevrijding is voor ons allemaal

Bevrijding van de erfenis van ons koloniaal en slavernijverleden vraagt om dialoog. Dialoog vraagt om een open en
respectvolle (luister)houding ten opzichte van elkaar en elkaars verleden. De Haagse Gemeenschap van Kerken
(HGK) nodigt u uit tot het herdenken van gedeeld verleden. Om bezieling en inspiratie te putten en als bevrijde
mensen samen verder te gaan. Op 1 juli 2022 vanaf 17:30 uur bent u van harte welkom, start 18.00 uur. In de
Emmauskerk, Leyweg 930, Den Haag. Aanmelden bij Duncan Wielzen (dr.wielzen@p4ev.nl /06-28327571) Of,
Christine Welschen (christine@welschen.net /06-17400604). Wietske Verkuyl is aanwezig als een van de
dialoogbegeleiders.
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.
Kliederkerk 'Mozes'
Aanstaande woensdagmiddag 29 juni is er weer een Kliederkerk. Het thema van de middag is 'Mozes'. Er zijn een
hoop leuke activiteiten, er is een mooie viering en een lekkere maaltijd. Iedereen mag meedoen! Vanaf 15.30 uur
bent u welkom in de Ds. W.E. den Hertogschool, Luxemburgstraat 7. Bent u er ook bij? Aanmelden kan via
info@lichtdelen.nl.
Diensten komende week
02/07 14:00 WoonZorgPark
03/07 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk

Ds. M.E. den Dulk
ds. W. Verkuyl
Ds. B. Kuipers
Ds. F.B. Fennema

Agenda
03/07 15:30 AK

Zomerorgelbespeling

Op donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur inloopochtend Abdijkerk.
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