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Zondagsbrief           24e jaargang nr. 40 – 2 oktober 2022 

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

 

Hulp gevraagd: deelpakketten van LichtDelen 

Sinds een tijdje deelt pioniersplek LichtDelen deelpakketten uit: pakketten met 

verzorgingsproducten voor mensen die dit goed kunnen gebruiken. Deze activiteit is ontstaan, omdat we bij andere 

activiteiten van LichtDelen hoorden dat mensen moeite hadden om financieel rond te komen. Dan gaat eten voor 

en schieten verzorgingsproducten erbij in. Inmiddels worden er maandelijks zo’n vijftien pakketten uitgedeeld 

aan deelnemers van LichtDelen en andere buurtbewoners en we verwachten dat dat aantal met de stijgende prijzen 

alleen maar zal toenemen. De pakketten moeten echter ook elke maand weer gevuld worden met 

verzorgingsproducten (zeep, shampoo, wasmiddel, tandpasta, etc.). Daarvoor vragen we uw hulp. Wilt u helpen? 

Dat kan op twee manieren: 1) door verzorgingsproducten te doneren, of 2) door een financiële bijdrage te doen, 

waarmee wij producten kunnen kopen. Als u producten wilt aanleveren kan dat in overleg over tijd en locatie. Neem 

hiervoor contact op met LichtDelen via info@lichtdelen.nl of 06-25326950. Financieel bijdragen kan op 

rekeningnummer NL51 INGB 0008 0332 24 t.n.v. Stichting Pionieren in Loosduinen. Een pakket kost ongeveer € 

10. Fijn als we samen met u weer een heleboel mensen kunnen helpen de komende tijd. Alvast bedankt! 

 

Dialoog over rituelen rond geboorte, trouwen en sterven  

Een dialoog is een ontmoeting waarbij je ervaringen en dromen met elkaar deelt. Samen met Dialoog in Den Haag 

organiseren we drie dialoogbijeenkomsten rond levensrituelen: met de kleding, hapjes en foto’s die daarbij horen! 

Het gaat om ontmoetingsbijeenkomsten met onder meer hindoes, moslims en humanisten. Het is de bedoeling dat 

deelnemers meedoen aan alle drie de dialogen en in overleg iets meebrengen rond het thema. Opgave bij Wietske 

Verkuyl, 06-38267000, w.verkuyl@xs4all.nl 

Op 7 oktober van 15.00 tot 19.00 uur dialoog over geboorte. Locatie: St. Vobis, Veldzicht 20.  

Op 10 november van 15.00 tot 19.00 uur  dialoog over trouwen. Locatie: Mubarakmoskee, Oostduinlaan 79.  

Op 30 november van 15.00 tot 19.00 uur dialoog over sterven. Locatie: Abdijkerk, waarbij we ook het Abdijkerkhof 

zullen bezoeken. 

 

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. 

❖ De bloemgroet gaat vandaag ter bemoediging naar de familie Flinterman  

❖ Mevr. Elly van Deursen was blij verrast toen zij enkele weken geleden een prachtig boeket bloemen mocht 
ontvangen vanuit de Abdijkerk. Ze wil de gemeente daarvoor hartelijk bedanken! 

 

Diensten komende week Agenda 

 08/10  14:00  WoonZorgPark  Ds. T. Bos     

 09/10  10:00  Abdijkerk  Ds. K. Wigboldus     

   10:00  Bosbeskapel  Ds. M. Koster 06/10  10:00  AK Inloopochtend 

   10:00  Shalomkerk  ds. A. Hoogerbruggge  07/10  15.00   Levensrituelen 

 

Ontvangt u onze digitale Nieuwsbrief niet meer? 

Het kan voorkomen dat u ineens geen nieuwsbrieven meer ontvangt. Dan zijn ze hoogstwaarschijnlijk in uw 

spambox terecht gekomen. Dat komt omdat het een massamail betreft en die worden vaak verdacht geacht.  

Controleer dus in dat geval uw spambox (map ‘ongewenste e-mail’)! U zult ze hoogstwaarschijnlijk daar 

terugvinden. Om herhaling te voorkomen, moet u (1) rechts klikken op het bericht in uw spambox, (2) op 

'Ongewenste e-mail' klikken en (3) de optie 'Afzender nooit blokkeren' kiezen. Komt u er niet uit? Stuur dan 

een mailtje naar wm.pgg.lc@gmail.com. Overigens kunt u de zondagsbrief en de Orde van Dienst ook altijd op 

onze website (abdijkerk.nl) terugvinden. 
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