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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Orgelconcert door Susanna Veerman
Vanmiddag om 15.30 uur is er weer een orgelconcert, te geven door
de organiste Susanna Veerman, die onlangs werd benoemd tot vaste organist van
de Haagse Sint Jacobuskerk. Susanna Veerman studeerde bij Ben van Oosten en
Louis Robilliard (Lyon). In 2007 ontving zij de zilveren medaille en in 2013 de
vergulde medaille van de Société Académique “Arts-Sciences-Lettres” (Parijs)
voor haar verdiensten voor de Franse koor- en orgelmuziek. Sinds 2008 leidt zij
met Wim Does de eigen muziekpraktijk W&S Music in Amsterdam en Apeldoorn.
Per november 2021 is Susanna aangesteld als hoofdorganiste van de St. Jacobus
de Meerderekerk (beter bekend als Parkstraatkerk) te Den Haag. Susanna speelt
werken van onder andere Buxtehude, Beethoven, Strategier en Dubois.
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.
Opbrengst Vierdaagse voor Stichting Matchis
Zoals Nico Tetteroo eerder dit jaar via e-mail en flyers op het prikbord liet weten, is de Nijmeegse Vierdaagse
dit jaar weer wel gelopen. Samen met circa 38.000 andere wandelaars hebben zoon Erik en Nico dus weer in
Nijmegen kunnen wandelen, met dit jaar één dag minder, ‘op last’ van de organisatie vanwege de verwachte extreme
warmte op de eerste wandeldag. Wisselende temperaturen en omstandigheden, warm weer, langdurige regen, en,
ook nog, goed wandelweer bij de intocht maakten een met goed resultaat voltooide Vierdaagse 2022 mogelijk. Het
dit jaar door de wandelaars ‘bijeengelopen’ totaalbedrag voor stamceldonoronderzoek bedraagt € 100.000; op
Nico’s naam is dit jaar tot nu toe € 539 gedoneerd. Mede namens Stichting Matchis heel veel dank voor de
bijdragen vanuit Zuidwest voor dit levensreddende doel, stamceldonortransplantatie!
Totstandkoming van koraalmuziek voor organisten
Op zondag 26 juni j.l. hebben de aanwezige kerkgangers hun medewerking verleend aan het opnemen van een
filmpje door (nog voor aanvang van de dienst) een lied te zingen. Het filmpje handelt over de totstandkoming van
koraalmuziek voor organisten. Het is nu klaar en in te zien op de website www.liedboekzettingen.nl. Vanaf de
openingspagina kunt u meteen doorklikken waarna het 7 minuten durende filmpje zichtbaar wordt. U wordt
hartelijk bedankt voor uw medewerking.
Bloemen
De bloemen gaan deze zondag naar de familie Hofma van de Willem III straat.
Bedankt!
❖ Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik afgelopen week mocht ontvangen.
Mevrouw Ten Cate
Diensten komende week
06/08 14:00 WoonZorgPark
07/08 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk

Agenda
Dhr. P. Koster
31/07 15:30 AK
Ds. M.C. Aten
04/08 10:00 AK
Ds. P. Crom
07/08 15:30 AK
Mw. R.N. Slot-de Haan

Zomerorgelbespeling
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

