Zondagsbrief

22e jaargang nr. 47 – 22 november 2020

Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
Vrije dagen ds. Aten
Ds. Michiel Aten is vrij tot en met maandag 30 november. In voorkomende gevallen kunt u contact
opnemen met ds. Wietske Verkuyl, tel. 06-38267000.
Zondagsbrieven voor personen in en rond Houthaghe
Op dit moment worden in totaal 27 zondagsbrieven met daarbij de liturgie in en rond Houthaghe bezorgd. Nu we
de zondagsbrieven digitaal kunnen ontvangen kan het zijn dat er personen zijn die de papieren zondagsbrief niet
meer nodig hebben. Wilt u zich in dat geval afmelden voor de zondagsbrief? Dat kan door een mailtje te sturen
naar Sarie Talsma (sarietalsma@hotmail.com) of haar even te bellen, tel. 070-3970459 (a.u.b. in de avond).
Van de locatiecommissie
In verband met de coronamaatregelen wordt door de Protestantse Kerk Nederland dringend geadviseerd
terughoudend te zijn met groepsactiviteiten buiten de zondagse kerkdienst om. De wijkkerkenraad Den HaagZuidwest heeft dit advies overgenomen. Dit betekent dat alle activiteiten helaas tot nader orde zijn opgeschort.
Op donderdagochtend is de kerk open. Dan kunt u binnenlopen om een kaarsje aan te steken. U bent van harte
welkom.
Houthaghe
De kerkdiensten in Houthaghe zijn voorlopig niet meer mogelijk door het coronavirus.
Collecte 29 november
Volgende week is de collecte bestemd voor het project van Kerk in Actie voor vluchtelingen op Lesbos. Deze
collecteopbrengst wordt verdubbeld door onze diaconie en daarna ook nog verdubbeld door de Centrale Diaconie.
Geef dus extra gul.
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.

❖ Bedankt!
Froukje van den Akker-Bijlsma was heel blij met en ontroerd door de bloemen die zij zondag jl. uit de
Abdijkerk ontving, én is verheugd over de vele blijken van betrokkenheid van gemeenteleden na haar
verhuizing naar De Eshoeve.
Diensten komende week
29/11 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk

Ds. W. Verkuyl, S&T
Ds. M. Koster, S&T
Ds. D.L. Schiethart, S&T

Agenda
26/11 10:00 AK

Inloopochtend

Meld u aan voor de nieuwe, wekelijkse nieuwsbrief van de Abdijkerk! Dat kan op www.loosduinen-centrum.nl
of door een mailtje te sturen naar wm.pgg.lc@gmail.com o.v.v. ‘nieuwsbrief’.

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl
Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl
Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl

