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

Kerkdiensten in augustus
In de Abdijkerk hebben we een eerlijk rooster gemaakt voor het bijwonen van de kerkdiensten in de maanden juli
en augustus. Er zijn ca. 40 zitplaatsen beschikbaar. Ca. 60 gemeenteleden hebben aangegeven weer naar de kerk
te willen komen. Ze zijn uitgenodigd om vanaf 5 juli 1x in de 14 dagen een viering bij te wonen op zondagmorgen.
Mocht u de komende weken vragen hebben, neem dan gerust contact op met de locatiecommissie. Ook in deze
vakantieperiode is altijd iemand bereikbaar. De inloopochtenden op donderdag gaan voorlopig elke week door. Daar
kunt u ons spreken: er is dan ook een predikant aanwezig. In de gemeentezaal is plaats voor 12 mensen, maar u
kunt ook even rustig in de kerk zitten en een kaarsje aansteken.
U kunt de kerkdiensten natuurlijk online blijven volgen op www.loosduinen-centrum.nl of via kerkomroep:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10810. U kunt meedoen met de collecte via Givt of een bedrag overschrijven via uw
bank (zie de Orde van dienst).
Van de kerkrentmeesters
Het is lang geleden dat u een update kreeg van de kerkelijke inkomsten. Het laatste verslag was over de afsluiting
van het jaar 2019. Over het jaar 2019 daalden de opbrengsten kerkbalans ten opzichte van 2018 met zo’n 6%. We
zijn allemaal benieuwd naar de invloed van de corona crisis op de giftenstroom van dit jaar. Het is fijn dat we u
kunnen melden dat de opbrengsten over het eerste halfjaar 2020 bijna gelijk gebleven zijn aan die over het eerste
halfjaar 2019:

Abdijkerk
giften wijkwerk
Bosbeskapel
giften wijkwerk
Shalomkerk
giften wijkwerk
Totaal bijdragen 1e halfjaar

1e halfjaar 2020
(euro’s)
95.498,32
4.380,00
68.773,37
2.173,00
43.015,41
790,86
214.630,96

1e halfjaar 2019
(euro’s)
95.194,43
701,00
69.982,52
130,00
50.615,65
1.690,86
218.314,46

U ziet dat er extra giften voor het wijkwerk op gang gekomen zijn; dit is deels in de plaats gekomen van collecten
tijdens de maanden dat u de diensten niet kon bijwonen. Maar ook daarvoor heeft u op andere wijzen bijgedragen.
Al met al een hoopgevende start voor het tweede halfjaar. Wij wensen u een mooie zomer! Met hartelijke groet,
namens de kerkrentmeesters Hans Bergwerff, 0653 775 122, jbergwerff@bergwerfftencate.nl
Vernieuwde website Abdijkerk
De ‘culturele’ website van onze kerk (www.abdijkerk.info) is geheel vernieuwd: hij heeft een modern design
gekregen en is nu ook uitstekend te bezoeken op uw tablet en smartphone. Naast de concerten vindt u er veel
info over de geschiedenis van de kerk en het orgel en een virtuele rondleiding door de kerk. Ook zijn er video’s
te bekijken waarop ons orgel wordt bespeeld. De site is het ‘home’ van de Arie Molenkamp Stichting, dus ook
daarover wordt u volledig geïnformeerd. Jammer natuurlijk dat bij alle activiteiten vermeld moest worden: ‘tot
nader order afgelast’. Dat geldt helaas ook voor de najaarsconcerten. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich
op deze site aanmelden voor de mailinglist of een mail sturen aan ams@casema.nl.
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Collecteopbrengst 26 juli 2020
Wijkdiaconie
€ 71.20
Wijkgemeente
€ 63.10
Steun voor stamcelonderzoek blijft broodnodig
Dit jaar leidt het coronavirus ertoe dat grote
evenementen, zoals helaas ook de Nijmeegse
Vierdaagse, niet door kunnen gaan. De
noodzaak
om
stamceldonoronderzoek
(Stichting Matchis in Leiden en Nijmegen) te
ondersteunen gaat echter wel door, het is een
activiteit die onverminderd veel geld blijft
vragen. Het is om deze reden dat ik u toch
vraag mij ook dit jaar te sponsoren - ik loop
dit jaar natuurlijk geen Vierdaagse in
Nijmegen, maar op 22 juli heb ik toch, op
uitnodiging van Stichting Matchis, in
Nijmegen
20
km
gelopen.
Als
u
stamceldonoronderzoek in 2020 weer wilt sponsoren, kunt u uw bijdrage overmaken aan: Stichting Matchis in
Leiden, bankrekeningnummer NL96 ABNA 0454 0552 50 (onder vermelding van: ‘Vierdaagse 2020’, en ‘loper Nico
Tetteroo’), of misschien geeft u het mij wel rechtstreeks. Op deze wijze draagt u als gezonde mensen bij aan dit
levensreddende doel, om voor heel veel mensen met levensbedreigende bloedziekten, zoals leukemie, een toekomst
mogelijk te maken. Nico Tetteroo
Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten,  06-30984979, hjoosten@kpnplanet.nl. Adressen van
de hieronder genoemde personen kunt u bij hem opvragen.

❖ Mw. Köhler is voor revalidatie opgenomen in verpleeghuis Westhoff, kamer 224, Julialaantje 38, 2283 TB
Rijswijk. Ze vindt het leuk om een kaartje van gemeenteleden te krijgen.
❖ Mw. Froukje vd Akker verblijft momenteel (in quarantaine) in verpleeghuis Vrederust-West. Adres (voor het
sturen van een kaartje): Schuttersdreef 125 -127, 2542 XA ’s-Gravenhage.
❖ Mw. Corrie van der Niet-de Boer is voor revalidatie tot minstens 10 augustus opgenomen in Nolenshage, kamer
2A2, Monseigneur Nolenslaan 22, 2555 HN Den Haag.
Bedankt
Hartelijk dank voor de bloemen die wij op zondag 26 juli jl van de kerk mochten ontvangen. Fam Van der Toorn.
Diensten komende week
09/08
10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk

Ds. N.L. van Dorp
Zie Sjalomkerk
Ds. M.C. Aten

Agenda
06/08 10:00

AK

Inloopochtend

De vernieuwde website van de Arie Molenkamp
Stichting¨www.abdijkerk.info: waard om te bekijken!
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