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Zondagsbrief   23e jaargang nr. 37 – 12 september 2021 

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

 

 

Zondagsbrief bezorging 

Wekelijks bezorg ik, samen met Peter van Leeuwen, bij een aantal ouderen en behoeftigen in onze wijk 

de Zondagsbrief. Ik ben nu ruim 85 jaar en af en toe wat kwakkelend en bovendien ben ik ook nog 

“benoemd”  tot de Mantelzorger van mijn vrouw Els, met wie ik bijna 60 jaar lief en leed probeer te 

delen. Ik heb besloten m.i.v.   1 november as. te stoppen met deze werkzaamheden. 

Ik schrijf deze mededeling met de bedoeling een opvolger te vinden die de Zondagsbrief wekelijks op 

donderdag of vrijdag bij een aantal mensen in de brievenbus te doet. Het is Hoe e.e.a. is geregeld?  Dat 

kan ik, als u belangstelling heeft, wel vertellen, bijvoorbeeld op donderdagochtend 09.30 uur in de 

consistoriekamer van de Abdijkerk. Dick Cozijnsen. 

 

Kerkvrijwilligers gezocht voor Woonzorgpark Loosduinen 

Na een eerdere oproep mochten we twee nieuwe kerkvrijwilligers begroeten. Helaas komen we nog veel 

vrijwilligers te kort. Daarom deze nieuwe oproep. De kerkdiensten/weeksluitingen zijn op 

zaterdagmiddag om 14.00 uur. Het is de bedoeling dat de kerkvrijwilligers één keer per drie of vier 

weken, afhankelijk van het aantal vrijwilligers, aan de beurt zijn om bewoners op te halen voor de 

kerkdiensten en na afloop van de dienst koffie of thee te schenken. Daarna worden de bewoners weer 

naar hun kamer teruggebracht. Komt u ons vrijwilligersteam versterken, weet u dan van harte welkom. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Yvonne Schoonhoven,tel. 06-12186084 of 

per e-mail: y.schoonhoven@saffiergroep.nl 

 

Inwijdingsconcert Bechstein vleugel 

Alweer bijna een jaar is de Abdijkerk de trotse bezitter van een prachtige 

historische Bechstein vleugel, gebouwd in 1916. Nu de Corona-maatregelen zijn 

versoepeld, kunnen we deze vleugel eindelijk officieel inwijden. Dat zal 

gebeuren op zondagmiddag 26 september 2021 met een exclusief recital door 

de bekende pianist Erwin Rommert Weerstra, prijswinnaar van verschillende 

internationale concoursen. Hij zal werken spelen van Schubert en Chopin. 

Vanwege de te verwachten belangstelling en de beperkte plaatsruimte in de 

Abdijkerk zal Weerstra dit concert tweemaal geven: om 14.00 uur en om 

16.30 uur. Plaats reservering is verplicht. Dit kan online (zie 

www.abdijkerk.info). Desgewenst kunt u zich ook telefonisch aanmelden op 

070-4490358. OP=OP! Meer info op www.abdijkerk.info/vleugel 

 

Onderhoud orgel 

Deze week is ons orgel door orgelbouwer Sicco Steendam helemaal schoongemaakt en opnieuw gestemd. 

Sinds de restauratie en uitbreiding van het orgel in 2006 had zich in de jaren heel wat stof opgehoopt 

in de pijpen, die daardoor steeds lastiger te stemmen waren. Al de ruim 1200 pijpen zijn daarom 

‘ontstoft’ en daarna opnieuw gestemd. Daarnaast zijn de mechanieken nagekeken en waar nodig 

bijgesteld. Zo kan ons orgel er weer even tegenaan!  
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Hulp gevraagd 

Onze nieuwe koster, Astrid van Veen, heeft minder uren beschikbaar dan de vorige, Joke Voogel.  

Het zou daarom fijn zijn als er een aantal mensen willen helpen met het wekelijks schoonmaken van de 

kerk.  Stofzuigen, vloeren dweilen, banken en stoelen afstoffen, ramen lappen, enzovoorts. Wie vindt 

het leuk om bij dit belangrijke werk mee te helpen? En die bijvoorbeeld op vrijdagmorgen een paar 

uurtjes tijd heeft? Voor koffie of thee wordt gezorgd. Graag aanmelden bij Astrid van Veen, 06 508 

918 47. 

 

Kliederkerk op 15 september 

Na een lange stilte staat er weer een nieuwe Kliederkerk op de planning! Op woensdagmiddag 15 

september ontdekken we vanaf 15.30 uur samen een Bijbelverhaal door middel van allerlei actieve en 

creatieve activiteiten. Na een gezamenlijke maaltijd sluiten we de middag rond 18.00 uur af. Iedereen, 

jong en oud, is van harte welkom om mee te doen! Natuurlijk houden we rekening met de 

coronamaatregelen. Meer informatie is te vinden op facebook.com/LichtDelen. Aanmelden voor de 

Kliederkerk kan via de mail: info@lichtdelen.nl.  

 

Lief en Leed 
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com. 

❖ Riet Gallast is kortgeleden opgenomen in het hospice van verpleeghuis 'Nolenshaghe'. Adres is: 

verpleeghuis Nolenshaghe, Mgr. Nolenslaan 22, 2555 XZ  's-Gravenhage. We willen Riet en haar 

man Frans voor de komende periode alle sterkte toewensen! 

❖ Joke van Aken is inmiddels weer naar huis (Lippe Biesterfeldweg 103, 2552 EA Den Haag), maar 

blijft voorlopig nog onder behandeling.  

Een kaartje ter bemoediging sturen naar deze gemeenteleden (en ook naar andere) wordt op prijs 

gesteld. 

 

Diensten komende week Agenda 

 19/09  10:00  Abdijkerk  Ds. M.C. Aten en        

ds. W. Verkuyl 

 13/09 20:00 AK Dichter bij Dichten 

 19/09  10:00  Bosbeskapel  Ds. M. Koster  16/09  10:00 AK Kerk open 

 19/09  10:00  Shalomkerk  Ds. D.L.Schiefhart  17/09 10:00  Koffie bij LichtDelen 

Schweringkade 

 18/09  14.00  WZPL  Ds. Y. Schoonhoven  17/09 18:00  Bijbelkeuken LichtDelen 

     18/09 19:30  The Sun teens Schweringk. 

 

Inloopochtend 

De kerk is elke donderdagmorgen open om even stil te zijn en een kaarsje op te steken. Ook is er zo 

vaak mogelijk een predikant aanwezig voor een gesprek. Sinds kort schenken we ook weer koffie en 

thee voor wie daar zin in heeft. U bent welkom! Langzaamaan gaan we zo weer terug naar de situatie 

van voor de corona epidemie. 
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