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

Afwezigheid ds Michiel Aten
Ds. Michiel Aten is t/m 28 november afwezig. Zo nodig kunt u contact opnemen met ds. Wietske Verkuyl.
Presentatie Meindert Burema als `kerkelijk werker pastoraat`
Het was afgelopen zondag een fijn en vertrouwd weerzien met de gemeente die ons beiden nog altijd na aan
het hart ligt. Onder de bezielende leiding van Wietske mocht mijn presentatie als `kerkelijk werker`
plaatsvinden. een aanstelling voor een jaar en inmiddels heb ik mijn eerste schreden als zodanig mogen
zetten. Zo op fiets afgelopen maandag de wijk te doorkruisen voelde ook meer dan vertrouwd. Als Michiel na
zijn vakantie weer terug is gaan we gedrieën verder kijken naar de onderlinge werkverdeling. Maar de eerste
adressen heb ik inmiddels op mijn werkbriefje staan. Werk aan de winkel dus. Hieronder meld ik even mijn
`bereikbaarheidsgegevens`. Ons woonadres is Prinses Annalaan 276,2263 XN, Leidschendam. Telefonisch
ben ik bereikbaar via mijn mobiele nummer: 06 1173 8509. Vrede, alle goeds en groet, Meindert Burema
Werkgroep Lichtenberg.
In verband met de onduidelijkheid rond de Corona maatregelen heeft de werkgroep Lichtenberg besloten
dit jaar onze partnergemeente uit Lichtenberg niet uit te nodigen voor een bezoek. Gelukkig hebben we
elkaar dit jaar toch meerdere keren op een mooie manier kunnen ontmoeten zowel via de gezamenlijke
kerkdienst in de Abdijkerk op 29 augustus als een aantal Zoom bijeenkomsten via de laptop/computer. Wilt
u ook meedoen met de eerstvolgende Zoom bijeenkomst (op woensdagavond 24 november om 20.00 uur), dan
kunt u zich hiervoor uiterlijk a.s. dinsdag opgeven bij Jochem Talsma: bjtalsma@hotmail.com. Hij zal u dan
de Zoom-link toesturen.
Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com
Nieuwe producten in boekenkast en kaartenrek
Nu Sinterklaas in het land is, is de boekenkast in de hal van de kerk aangevuld met Sinterklaasboeken en cd's. Bovendien staan er, omdat Kerst ook snel dichterbij komt, kerstkaarten in het kaartenrek in de
kloostergang. Kijk gerust of er iets voor u bij zit. Met uw aankopen steunt u de wijkgemeente.
Diensten komende week
27/11 14:00 WoonZorgPark
28/11 10:00 Abdijkerk
10:00 Bosbeskapel
10:00 Shalomkerk

dhr. F. Werkman
ds. W. Verkuyl
ds. M. Koster
ds. D.L. Schiethart

Agenda
24/11 19:30 AK
Symbolisch bloemschikken
25/11 10:00 AK
Inloopochtend
26/11 10:00 SWK Koffieochtend LichtDelen

Kerkdienstgemist.nl
Wilt u de kerkdiensten in de Abdijkerk wel volgen, maar wilt u niet fysiek aanwezig zijn of kunt u dat niet
en bent u wel in het bezit van een PC, tablet of IPad, dan kunt u de diensten direct mee beleven via
Kerkdienstgemist.nl. Op onze website loosduinen-centrum.nl vindt u een knop waarmee u direct bij de
Abdijkerk uitkomt.

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 en www.snuffelhoek-loosduinen.nl

