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Zondagsbrief     23e jaargang nr. 49 – 5 december 2021 

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

 

Bij de symbolische bloemschikking 

Vandaag, de tweede adventzondag, horen wij over het 

bezoek van de engel Gabriël aan Maria. Hij voorspelt aan haar, en ook aan 

ons, de toekomst van het kind. Jezus zal hij heten. Zijn naam herinnert ons 

aan Jozua, die het volk voorging naar het beloofde land. Jezus zal ons 

voorgaan naar een nieuw land, een land van licht. Maria kan het maar moeilijk 

geloven, al vertelt de engel dat wat hij vertelt, toch echt zal gaan gebeuren. 

Bij God is immers niets onmogelijk. Waar het duister lijkt, zal toch licht 

schijnen. 

 

Eten en lezen 

Op 7 december zullen we vanaf 12.00 uur bij elkaar komen in de Abdijkerk voor ‘Eten en lezen’. We lezen de 

teksten van zondag 12 december, met name Lucas 1: 39-56, de ontmoeting tussen Maria en Elizabeth, beide 

zwanger. We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en ieder wordt verzocht iets te eten voor zichzelf mee te 

nemen. Van harte welkom!  

 

Werkgroep Lichtenberg 

Ook dit jaar wil de werkgroep Lichtenberg de kerstgroeten aan onze partnergemeente in Lichtenberg verzorgen. 

Daarvoor willen wij 2 zondagen de tijd nemen, omdat in de kerkdiensten een beperkt aantal gemeenteleden 

aanwezig kan zijn. Op zondag 12 en 19 december willen wij lijsten klaar leggen achter in de kerk, zodat u daar uw 

kerstwens op kunt schrijven, of alleen uw handtekening. Deze lijsten zullen daarna verzameld worden en bijtijds 

naar Lichtenberg verstuurd worden. 

 

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. 

 

Lief en Leed 

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

 

Diensten komende week Agenda 

 11/12  14:00  WoonZorgPark  Dhr. P. Koster  06/12  20:00  AK Taal vinden/samen mediteren 

 12/12  10:00  Abdijkerk  Ds. W. Verkuyl  08/12  14:00  AK Bijbelgespreksgroep Jesaja 

   10:00  Bosbeskapel  Ds. M. Koster  09/12  10:00  AK Inloopochtend 

   10:00  Shalomkerk  Ds. W. Huizing  09/12     Kunstkring – museumbezoek 

  10/12  10.00  SCH Koffieochtend 

 11/12  19.30  SCH The Sun youth 

 11/12  20.00  AK Night of Light 

 

 

Adventskalender 

Vanaf 28 november staat op onze website de online Adventskalender. Voor elke dag kunt u een mooie tekst lezen. 
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