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

 

Mini ‘Walk of peace’ in het Zuiderpark  

Als alternatief voor Vredesactiviteiten  wordt tijdens de Vredesweek 2021 een mini ‘Walk of 

peace’ gehouden, met als thema: ‘Inclusief samenleven’. Deze korte wandeling voor de vrede vindt 

plaats op vrijdag 24 september 2021 en begint om 16.00 uur bij ‘Parkoers’, het maatschappelijk betrokken en 

duurzame restaurant aan de rand van het Zuiderpark, 23 ingang Hengelolaan. De Heer en Mevrouw Wolthuizen 

begeleiden deze wandeling en geven uitleg over enkele beelden in het Zuiderpark die verbinding hebben met de 

thema’s ‘vrede’ en ‘inclusief samenleven’. De wandeling wordt op enkele plaatsen onderweg muzikaal opgeluisterd 

door leden van het orkest ‘Morgenstond’. De wandeling eindigt bij het kerkgebouw van het Apostolisch 

Genootschap, Loevesteinlaan 170. Om 17.00 uur wordt daar samen een drankje gedronken en aansluitend een 

lezing bij het thema gehouden. Slotwoord en afsluiting zijn gepland om 18.00 uur. Deze activiteit wordt 

georganiseerd door de Haagse ambassades van vrede: Apostolisch Genootschap en RK Parochie de Vier 

Evangelisten, het Haags Vredesinitiatief en de Gemeente Den Haag. 

In verband met coronamaatregelen is het aantal deelnemers beperkt. Aanmelding is noodzakelijk:op  

https://den-haagapgen.boekeenbezoek.nl (walk of peace)  

of telefonisch: 06-235 141 20 ( t/m 16 september) 

Arnim van Oorschot, Namens deelnemende organisaties 

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 

Lief en Leed 

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

Diensten komende week Agenda 

 26/09  10:00  Abdijkerk  ds. G. van Reeuwijk 

Schrift en Tafel 

 20/09 20:00 BK Films die je raken: ‘Et si on  

vivait tous ensemble?’ 

 19/09  10:00  Bosbeskapel  ds. W. Verkuyl 

Schrift en Tafel 

 22/09 10:00 

14:30 

AK 

AK 

Uw huis is uw eigen sportschool 

Uw huis is uw eigen sportschool 

 19/09  10:00  Shalomkerk ds. J. van Kempen 

Schrift en Tafel 

 24/09 10:00  Koffie bij LichtDelen Schweringk. 

 18/09  14.00  WZPL dhr. F. Werkman     

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.  
 

mailto:zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl
http://www.loosduinen-centrum.nl/
http://www.loosduinen-centrum.nl/
http://www.boekenhoek-loosduinen.nl/
http://www.snuffelhoek-loosduinen.nl/
https://den-haagapgen.boekeenbezoek.nl/
mailto:oostenhenk@gmail.com

