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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Orgelconcert door Gijsbert Kok
Vanmiddag om 15.30 uur starten de zomerse orgelbespelingen in onze
kerk met een concert door onze vaste organist, Gijsbert Kok. Hij studeerde orgel,
kerkmuziek, improvisatie en muziektheorie aan de conservatoria van Den Haag,
Tilburg en Rotterdam en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort.
Hij is ook stadsbeiaardier van Den Haag en Scheveningen en vaste bespeler van de
carillons van Voorschoten en Zoetermeer. Hij doceert muziektheoretische vakken
aan het Rotterdams Conservatorium. Gijsbert speelt werken van Böhm, Franck, Bach,
Mendelssohn en Van Oosten. De toegang is gratis met collecte en na afloop wordt u
een kopje koffie of thee aangeboden.
De kerk is al om 15.00 uur open voor bezichtiging. In de kloostergang staat een
tentoonstelling opgesteld over de restauratie van de kerk in de jaren 1969-1975
onder de titel ‘Van Dorpskerk tot Abdijkerk’. Meer info op www.abdijkerk.info.
Eten en lezen naar de zondag - woensdag 6 juli
Volgende week zondag, de 10e juli, hoop ik voor te gaan in de viering in de Abdijkerk. Een vrije tekstkeuze in
deze zomertijd en daarom een eigen keuze gemaakt en wel voor het volgende bijbelgedeelte: Mattheus 6: 19 34. Het betreft een pittig gedeelte uit de Bergrede. Prikkelende woorden van Jezus die tegelijk perspectief
kunnen bieden in deze warrige tijd waarin wij leven. Opeenvolgende crises stapelen zich op en ik merk in het
pastoraat dat dat mensen soms somber kan stemmen. Ter voorbereiding van de viering gaan we er met elkaar
over in gesprek. Met als focus vers 6: `Het oog is de lamp van het lichaam`. Weet u welkom! Het staat in de
agenda van 12.00 tot ca. 13.30 uur in de gemeentezaal. Neemt u uw eigen proviand mee? Ik zal zorgen voor
koffie en thee. Meindert Burema
Zomerontbijt
In het weekend van 9-10 juli hebben de jongeren van The Sun hun seizoensafsluiting. Ze blijven dan een nachtje
slapen in de Abdijkerk. Voor hun ontbijt op zondag 10 juli nodigen we u ook graag uit: een gezamenlijk moment als
start van de zomer. We starten om 8.30 uur (inloop vanaf 8.15 uur) in de gemeentezaal en vragen een vrijwillige
bijdrage. Iedereen is welkom om aan te sluiten: hopelijk zo veel mogelijk jongeren, maar ook kinderen en watminder-jongeren. U kunt u tot en met 7 juli aanmelden via jeugd@denhaag-zuidwest.nl, 070-3972495 of de
intekenlijst op het mededelingenbord in de gemeentezaal.
Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com

❖ Dhr. D. Kroon is voor revalidatie naar WZH Prinsenhof – Gravin van Stolberglaan 1 – 2263 AA Leidschendam..
Bloemengroet
❖ Wat een leuke verrassing toen Geertje zondag de bloemen kwam brengen. Dat geeft moed als het even wat
minder gaat. Hartelijke groet aan allen, Wilna Bonnink Sneep.
❖ De bloemen gaan deze week naar mevrouw Durieux.
Diensten komende week
09/07 14:00 WoonZorgPark
10/07 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk

Ds. M.E. den Dulk
ds. M.J.T. Burema
Ds. M. Koster
Ds. D.L. Schiethart

Agenda
03/07 15:30
06-07 12:00
07/07 10.00
10-07 15:30
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Zomerorgelbespeling
Eten en lezen
Inloopochtend
Zomerorgelbespeling

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

