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Zondagsbrief     23e jaargang nr. 48 – 28 november 2021 

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

 

Bij de symbolische bloemschikking 

Ga er maar aan staan. Je komst is nog maar net 

aangekondigd en laat nog ruim negen maanden op zich 

wachten. En nu al wordt gesproken over wat je straks zult gaan doen. 

Wel met lovende woorden, die je ieder kind zou gunnen bij zijn 

geboorte: ‘Velen zullen zich verheugen over zijn geboorte.’ En dan, 

aan het einde van de aankondiging van Gabriël, de engel, dat korte 

zinnetje: ‘Zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer’. Alles wat 

over Johannes geschreven wordt heeft een duidelijk doel: mensen 

klaarmaken voor de komst van de Heer. Hij krijgt de profetenmantel 

al vroeg om de schouders. Een mantel die misschien wel velen past: in 

navolging van Johannes zo te leven dat je de ander nieuwsgierig 

maakt naar de Heer in jouw leven.  
 

Meindert Burema – kerkelijk werker pastoraat 

Meindert Burema is sinds 15 november aan het werk als kerkelijk werker pastoraat. Zijn contactgegevens zijn als 

volgt: Prinses Annalaan 276, 2263 XN, Leidschendam, 06-11738509. 
 

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. 
 

Overzicht collecteopbrengsten 

Hieronder vindt u een overzicht van de opbrengsten van de in de maand oktober gehouden collecten.  
 

 
 

Lief en Leed 

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com.  

 

Diensten komende week Agenda 

 04/12  14:00  WoonZorgPark  Dhr. J.J. de Haan  29/11  20:00  AK Dichter bij dichten 

 05/12  10:00  Abdijkerk  Ds. M.C. Aten  02/12  10:00  AK Inloopochtend 

   10:00  Bosbeskapel  Ds. O. Elseman  03/12  10:00  SWK Koffieochtend LichtDelen 

   10:00  Shalomkerk  Ds. L.J. Joziasse        

 

mailto:zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl
http://www.loosduinen-centrum.nl/
http://www.loosduinen-centrum.nl/
http://www.boekenhoek-loosduinen.nl/
http://www.snuffelhoek-loosduinen.nl/
mailto:oostenhenk@gmail.com

