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Zondagsbrief   23e jaargang nr. 42 – 17 oktober 2021 

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

Eten & Lezen: voorbereiding van de kerkdienst  

In dit nieuwe seizoen willen we weer gaan starten met Eten & Lezen.  

We gaan met elkaar in gesprek over de Bijbeltekst van de aankomende zondag o.l.v. de predikant. 

In een gesprek hierover leren we de tekst beter begrijpen en we helpen de predikant beter te verwoorden wat 

er allemaal wordt opgeroepen bij de lezingen.  In het nieuwe seizoen gaan we met elkaar in gesprek tijdens de 

lunch op een dinsdag. We nemen ons brood mee en delen het met elkaar.  

Iedere belangstellende is welkom, opgave is niet nodig.  

Dinsdag 26 oktober (met M. Aten), 30 november (met M. Aten), 7 december (met W. Verkuyl) in de Abdijkerk 
   

www.Kerkomroep.nl stopt !! 

M.i.v. 29 oktober gaat  www.kerkomroep.nl  stoppen met de kerkdiensten uitzenden van de Abdijkerk. Als u de 

kerkdienst wilt beluisteren en/of zien dan kunt u dat doen met www.loosduinen-centrum.nl en door klikken naar:    

Vier de dienst mee… 
 

vesperdienst  

Op zondag 31 oktober is er een vesperdienst in de Abdijkerk om 16.00 uur. In deze dienst volgen we de Anglicaanse 

vesperliturgie, incl. canticles, Magnificat en Nunc Dimitis. Een koor, The New Choral Singers, o.l.v Freek Elbers 

werkt hieraan mee. Zij verzorgen het leeuwendeel van de zang. Drie liederen uit het Liedboek zingen we 

gezamenlijk. Gijsbert Kok ondersteunt de dienst met zijn orgelspel. Toegang is gratis, na afloop is er een collecte 

voor de onkosten van deze dienst. Er is beperkt plaats, i.v.m. de corona-maatregelen, dus u moet u aanmelden bij 

Petra Oudshoorn, liefst per e-mail: pboudshoorn@xs4all.nl 
 

Benoeming ouderling-kerkrentmeester 

De wijkkerkenraad Zuidwest heeft in zijn 

vergadering van 16 september besloten de heer H. 

Valstar te benoemen tot ouderling-kerkrentmeester. 

Indien er voor 31 oktober geen wettige bezwaren 

zijn binnengekomen bij de voorzitter van de 

kerkenraad de heer J. Bovenlander 

(j.bovenlander@hetnet.nl), zal tot bevestiging 

worden overgegaan. 
 

 

Lief en Leed 

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven 

aan Henk Oosten, 06-30984979, 

oostenhenk@gmail.com 

Diensten komende week Agenda 

 23/10  14:00  WoonZorgPark  dhr. P. Koster  18/10  20:00  BK Film: the two popes 

 24/10  10:00  Abdijkerk  ds. B. Kuipers  21/10  10:00  AK Inloopochtend +lunch1 

  10:00  Bosbeskapel  ds. T.L. Hettema  21/10  14:00  AK Gespreksgroep over de ziel 

  10:00  Shalomkerk ds. N. Pronk  22/10  10:00 SWK Koffieochtend Lichtdelen 

 

                                                             
1 De Abdijkerk is elke donderdagmorgen open van 10.00 tot 12.00 uur voor persoonlijke stilte en gebed. Ook kunt u een kopje 

koffie komen drinken met ons. Op donderdag 21 oktober is er aansluitend op de inloopochtend weer een "Lunchen in de 

Abdijkerk". 

Wij zorgen voor soep, broodjes, koffie en thee. En jullie dragen bij aan gezelligheid. Na de maaltijd gaan we in gesprek met 

elkaar over een thema, bijvoorbeeld: vriendschap of hoop.  

Opgave bij Marianne Schravendijk: tel. 06 – 58070041 of per mail: mvanschravendijk@stekdenhaag.nl liefst een week vooraf 

reserveren i.v.m. inkopen e.d.! 

Datum Coll Bestemming Abdij

1-aug 1 Maatjesproject Blijf je nog even 122,20

2 Wijkgemeente 121,85

8-aug 1 Baby Bullen Bank 139,76

2 Wijkgemeente 104,96

15-aug 1 Wijkdiaconie 116,06

2 KIA zending Colombia (J.Bierman) 140,43

22-aug 1 Jongerenwerk School Barmhartigh 170,14

2 Wijkgemeente 159,55

29-aug 1 Wijkdiaconie 126,98

2 Haastu 133,27

ontvangen  in de maand augustus gehouden collecten:
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