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

Orgelconcert door Bert van Stam
De Haagse organist Bert van Stam verzorgt de
orgelbespeling van vanmiddag. Hij studeerde bij Ben van Oosten
en bij Hayo Boerema. Sinds 2018 is hij organist in de Haagse
Maranathakerk. Ook componeert hij voor orgel. Het concert
vangt om 15.30 uur aan. 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.
Sluiting van het Wijndaelercentrum
Op dinsdag 26 juli werden de bewoners van het Wijndaelercentrum geïnformeerd dat hun
woonplek per 1 juli 2023 zal worden gesloten. De eigenaar van het pand heeft de
huurovereenkomst met Florence namelijk met ingang van genoemde datum opgezegd. Dat gaf
(en geeft...) veel onrust onder alle betrokkenen: bewoners, personeel en mantelzorgers.
Afgelopen woensdag was er een koffieochtend waarop de locatiemanager verder op vragen kon
ingaan. Het werd een ingetogen bijeenkomst. Veel aanwezigen moesten kennelijk nog steeds
wennen aan het idee van een gedwongen verhuizing. Ds. Meindert Burema heeft nadien de hele
ochtend en middag in de ontmoetingsruimte van het Wijndaelercentrum met bewoners
gesproken. Het roept veel emoties op! Laten we hen in onze gebeden en aandacht niet vergeten.
Niet-werkende QR-codes
Hans Adams, penningmeester van de Diaconie, meldt het volgende:
‘Heeft u misschien gemerkt dat de QR-codes voor de collecten van 31 juli niet werkten? U
wilde afgelopen zondag door middel van een QR-code in de zondagsbrief een bedrag overmaken
voor een van de collecten en kreeg toen een melding dat de QR-code was verlopen? Dat was
heel vervelend, vooral omdat het mijn schuld was. Aangemaakte QR-codes zijn één maand
geldig. Eind juni heb ik de QR-codes voor juli aangemaakt. Omdat de laatste zondag van juli de
31e was moest het dan ook wel misgaan. Zondag, na de eerste melding van een gemeentelid,
realiseerde ik mij dit pas. Mijn excuses voor het ongemak. Ik zal nog zorgvuldiger zijn bij het
aanmaken van de QR-codes.’
Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan naar mevrouw Sala-Reitsema van de Ru Paréstraat.
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Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979,
oostenhenk@gmail.com. Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u bij hem opvragen.
❖

Joke en Joost van Aken, Lippe Biesterfeldweg, brengen wekelijks nagenoeg de hele dinsdag
door in het Hagaziekenhuis. Het ene na het andere onderzoek om te kunnen beoordelen of
de chemokuur van Joke vervolgd kan worden. En vaak betekent dat wachten... En dan wordt
Joke ook nog gehinderd door een moeilijk behandelbare doofheid. Maar moedig gaan ze
voorwaarts!

❖

U moet de groeten hebben van Tobias van der Boom. Zijn tijdelijk verblijf in Nolenshaghe
voelt voor hem als ‘thuiskomen’. Inmiddels is hij er kind aan huis. Als alles naar wens verloopt
zou hij 22 augustus weer naar huis kunnen. We hopen met hem dat de revalidatie van zijn
rechterarm vruchten zal afwerpen.

❖

Ook dhr. De Quaasteniet voelt zich thuis, in het Woonzorgcentrum Uitzicht. De
(hernieuwde) kennismaking met elkaar kostte even wat tijd om het te kunnen plaatsen. Maar
toen ds. Meindert Burema vertelde hoe dhr. De Quaasteniet jaren hun terras aan de
Forellendaal heeft verzorgd kwam er een lach van herinnering naar boven. Ook mevr. De
Quaasteniet wensen wij sterkte toe met deze (niet gewenste...) scheiding.

Diensten komende week
13/08 14:00 WoonZorgPark
14/08 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk

Ds. J. Zuur
Ds. N.L. van Dorp
Ds. O. Elseman
Ds. H. van der Stelt

Agenda
07/08 15:30 AK Zomerorgelbespeling
11/08 10:00 AK Inloopochtend
14/08 15:30 AK Zomerorgelbespeling
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