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Zondagsbrief   22e jaargang nr. 39 – 27 september 2020 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten in september en oktober 

Er is weer een rooster gemaakt voor het kerkbezoek in de maanden september en oktober. Dit houdt in dat mensen 

4x naar de kerk mogen komen. Bij verhindering hoeft er niet te worden afgemeld. De roosters zijn aan iedereen 

gemaild. De mensen die op de bellijst staan zijn allemaal gebeld. Er hebben zich nu 68 personen 

aangemeld. Mocht u zich niet hebben aangemeld en u wilt toch een keer naar de kerk komen, 

dan kunt u het beste op de zondag zelf om 9.55 uur naar de kerk komen. Er kan dan worden 

gekeken of er nog een plekje vrij is.  

Verder willen we u er nogmaals op wijzen dat er beslist niet mag worden gezongen. 

Op eerdere zondagen heeft niet iedereen zich hieraan gehouden. Dat is jammer. Wij 

vragen u met klem zich aan de regels te houden. Dit is voor ons aller veiligheid. Alleen 

de zanggroep zingt de liederen en u mag wel mee neuriën. Dit staat ook iedere week 

vermeld op de Orde van dienst en het wordt steeds afgekondigd. 

U kunt de kerkdiensten online blijven volgen 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). 

Houd u er rekening mee dat de kerkomroep op zondagochtend overbelast kan zijn, 

waardoor de verbinding met de Abdijkerk niet wil lukken.  Als dit zo is, ga dan niet naar de kerk bellen, maar 

probeer het even later nog eens.  Vanaf zondagmiddag staat de kerkdienst ook op www.loosduinen-centrum.nl.  
 

 

Kerkdiensten in Houthaghe 

Op dit moment is er plaats voor 12 gemeenteleden in de kerkzaal van Houthaghe, exclusief de predikant, organist, 

ambtsdrager en twee kosters. Als u van buiten komt en een dienst wilt bijwonen, neemt u dan eerst contact op 

met Sarie Talsma, sarietalsma@hotmail.com, tel. 070-3970459. Bij te veel gemeenteleden kunnen er twee mensen 

plaatsnemen in de gang. De Zondagsbrief voor gemeenteleden in en rond Houthaghe wordt vanaf heden niet meer 

bij u bezorgd. U ontvangt de Zondagsbrief in de kerkzaal, of u kunt de Zondagsbrief ophalen in Houthaghe. De 

overgebleven Zondagsbrieven liggen na de kerkdienst op de lectuurtafel in de hal. 

De regels voor corona in Houthaghe zijn inmiddels aangescherpt. Bij binnenkomst moet u zich registreren, een 

mondkapje om doen en ook de pen waarmee u geschreven heeft desinfecteren. Het mondkapje mag tijdens de 

kerkdienst af. Als u de kerkzaal verlaat moet het mondkapje weer op omdat u zich door het gebouw beweegt. Dit 

is een preventiemaatregel die alleen geldt voor gemeenteleden die van buiten 

Houthaghe komen en geldt ook voor predikanten, organisten en ambtsdragers. Het 

is even wennen. 

Mw. Anneke Heeneman heeft aangegeven haar taak 

als koster in Houthaghe te gaan beëindigen. Zowel 

haar leeftijd als de zorg voor haar partner worden 

haar te veel. Gelukkig is Anne-lies van Zijl bereid 

haar taak als koster over te nemen. Op de 

eerstvolgende kostersbijeenkomst zullen we afscheid nemen van Anneke als koster, 

maar we zullen haar zeker nog wel op zondag in de kerkdienst kunnen ontmoeten. 
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Collecteopbrengsten 20 september  Abdijkerk  Houthaghe     

Buurt-en-kerkhuis Shalom   € 59,25  € 29,00    

Zending Syrië     € 73,20   

Houthaghe        € 44,00 
 

Bij de tweede collecte: vredeswerk 

De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in 

Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te 

helpen hun trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in 

hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en 

internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een 

organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen. Met uw bijdrage steunt u het 

vredeswerk van de Protestantse Kerk. Helpt u mee? Hartelijk dank! 
 

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. Froukje van den Akker-Bijlsma is met ingang van 12 augustus verhuisd naar verpleeghuis De Eshoeve, 

Doorniksestraat 150-152, 2587 AZ ‘s-Gravenhage. Blijf ook in de komende tijd contact met haar houden! 

❖ Mw. Gradda Timmerman-Pakvis is tijdelijk opgenomen in het Klinisch Centrum van Parnassia aan de 

Mangostraat 1, 2552 KS ’s-Gravenhage. Een kaartje zal haar zeker goed doen. 
 

 

Diensten komende week Agenda 

 04/10  10:00  Abdijkerk  Ds. M.C. Aten  28/09   20:00   AK Dichter bij dichten 

  10:00  Bosbeskapel  Ds. M. Koster  30/09 14:00   AK Bijbelgespreksgroep 

  10:00  Shalomkerk  Ds. J. Korf  01/10    10:00   AK   Inloopochtend 

  10:00  Houthaghe  Ds. T. Koelewijn  03/10   19:30   BB   Jeugdgroep The Sun 
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