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

GEMEENTEAVOND: Vervolgbijeenkomst over het Avondmaal
Zoals aangekondigd op de eerste Gemeenteavond over het Avondmaal, afgelopen november, zal
aanstaande woensdagavond, 18 april 2018, een vervolgavond worden gehouden. Op eerste avond is
intensief en zinvol met elkaar gesproken over dit onderwerp. De vervolgbijeenkomst begint om 19.30 uur in de
Abdijkerk en vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Weet u allen welkom, ook als u de eerste avond niet
aanwezig kon zijn. In Samenklank van deze maand staat een uitgebreidere aankondiging vermeld.
AMNESTY INTERNATIONAL
Na de dienst worden voorbeeldbrieven van Amnesty International uitgereikt. U schrijft zo’n brief thuis over en
verstuurt die per post. Gemakkelijker is per computer: de brieven worden u dan toe gemaild. Pas zo’n brief iets aan, print
en verzend het na ondertekening. Wilt u die brieven via internet ontvangen? Geef voor toezending dan uw mailadres af
aan: psas98@gmail.com. Kijk ook eens op internet bij www.amnesty.nl bij het onderdeel 'Kom-in-actie'. Dank u wel!
FILMS DIE JE RAKEN: THE LUNCHBOX (2013)
In Mumbai wordt een lunchtrommel met verrukkelijke inhoud per abuis bezorgd aan het bureau van een teruggetrokken
weduwnaar met een saaie kantoorbaan. De maaltijd blijkt bereid door een gedesillusioneerde huisvrouw die haar
vreemdgaande echtgenoot hoopt terug te winnen met haar kookkunsten. Via briefjes in de trommel beginnen weduwnaar
en huisvrouw een correspondentie en bouwen zo een fantasiewereld op die geleidelijk aan hun werkelijkheid dreigt te
overweldigen.
Datum en aanvang: maandag 16 april 2018 om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Locatie : Bosbeskapel, Bosbesstraat 5. Toegangsprijs: een vrijwillige bijdrage.
Info: filmgroep Zuidwest, Jenneke Reitsma, tel. 3258563, e-mail: jenneke.reitsma@kpn.nl.
24 APRIL: LEZING VAN SIEUWERT HAVERHOEK OVER TOLSTOJ
Tolstoj was een beroemde Russische schrijver. Hij schreef o.a. Oorlog en vrede en Anna Karenina. Hij bekeerde zich op
latere leeftijd tot een radicaal soort christendom en probeerde te leven naar wat Jezus zei en deed. Hij schreef daar
ook over en kwam in botsing met de Russische tsaar. Zijn geschriften werden verboden, maar bereikten wel Engeland en
zijn daar vertaald in het Engels. Sieuwert Haverhoek (lid van de Stichting geweldloos verzet) heeft nu een Nederlandse
vertaling gemaakt en dit boek (‘Wat ik geloof’) is inmiddels uitgekomen. Hij gaat het boek GRATIS uitdelen en hoopt dat
het zijn weg vindt naar gesprekskringen en leeskringen. Op 24 april komt hij in de Abdijkerk een lezing houden over
Tolstoj en diens interpretatie van het Christendom. Wie wil mag na afloop gratis een gratis exemplaar meenemen! Inloop
19.30 uur, start 20.00 uur, tot ongeveer 21.30 uur.
“KERK IN ACTIE”
Inzamelen van Oude mobieltjes, lege cartridges van uw printer, geboortekaartjes, ansichtkaarten, zelfgemaakte
kaarten en kaarten van Anton Pieck. Postzegels in alle maten en vormen. Oud geld, munten en papiergeld ook
buitenlands. De totale opbrengst in 2017 was € 31.533. Knip postzegels ruim van de envelop maar knip geen postzegels
van ansichtkaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart geen dubbele kaart. Dubbele kaarten hebben geen
verkoopwaarde en belanden bij het oud papier. Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij
en ver weg, geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg, verzamelen. In de Kloostergang vindt u
de inlevermand waar u het allemaal in kunt doen.
Kijk ook eens op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties of www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.
WIJ ZOEKEN
Wij zijn op zoek naar iemand die voorlopig de taak op zich wil nemen voor de preekvoorziening in Houthaghe. Het gaat om
iemand die predikanten wil bellen en de namen wil noteren in een rooster. Voor het rooster wordt gezorgd. Deze taak
deed Sanne Brokaar, maar door ziekte kan zij dit tijdelijk niet doen. Het gaat om predikanten die voor het rooster van
2019 benaderd gaan worden. Voor informatie kunt u bellen naar Sanne Brokaar, tel. 3977453 of naar Sarie Talsma tel.
3970459 of mailen sarietalsma@hotmail.com.
BLOEMENGROET

De bloemen gaan als groet van ons allen naar mevr. Trudie Mon, Pisuissestraat 18
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl
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Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl

BEDANKT!
Hartelijk dank voor de bloemen die ik afgelopen zondag mocht ontvangen .Was erg blij met deze attentie.
Hoop spoedig met een nieuwe heup weer in de Abdijkerk aanwezig te zijn.
Anja Boogerd.

Collecteopbrengsten
zondag 8 april
HaaStu.
Soc. Kruidenier / voedselbank.
Houthaghe gemeente.
Actie Vooruit met de geit. € 269,45

Abdijkerk
€ 163,55
€ 216,15

Collectes vandaag 15 april

2e. Wijkgemeente / Houthaghe gemeente

1e. Centrale Diaconie

Houthaghe
€ 20,50
€ 33,50

Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten,  06-30984979, hjoosten@kpnplanet.nl Het is
altijd verstandig voordat u ergens op bezoek gaat, even navraag te doen of de persoon die u wilt bezoeken, nog steeds is
opgenomen. Een brief of kaartje doet ook veel goed
 Dhr. Heinhuis ligt met een gebroken halswervel in Vrederust-West, Schuttersdreef 125, 2542 XA Den Haag.
 De heer J. Koenig, een trouw bezoeker van de vieringen in Houthaghe, is na een val in huis tijdelijk opgenomen in het
Gulden Huis, Steenhouwersgaarde 1 te 2542 AA ’s-Gravenhage, 4e etage/ kamer 24
 Mevrouw Flinterman verblijft nog steeds ter revalidatie in Nolenshaghe. Zij is u dankbaar voor de aandacht en hoopt
die, zeker tijdens haar revalidatie, te blijven ontvangen. Bij voorbaat dank.

Diensten volgende week
21/04 19.30 Woonzorgpark ds. L. Smit
22/04 10:00 Abdijkerk
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
11:30
16:00

Bosbeskapel
Shalomkerk
Houthaghe
Clarakapel
Franciscuskerk
Nw Berkendael
Tabitha

ds. M.C. Aten
ds. W. Verkuyl
ds. D.L. Schiethart
ds. Th. Koelewijn
pastor. T. van Driel
pastor A. Sterrenberg
Geen opgave
ds. G. Sipkema

Agenda

16/04 09:30 AK
16/04 20:00 BB

Creaclub

17/04
18/04
18/04
18/04
18/04

Spirituele oefening
“Nieuwe theolog. Inzichten”
Eten en lezen
Christelijke meditatie
Gemeentevergadering

10:00
14:00
18:00
19:30
19.30

SK
SK
AK
AK
AK

The Lunchbox (Film)

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR KIES!SOCIALE SUPERMARKT:
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?
Voedselbankklanten worden gesteund door de diaconieën van Den Haag Zuid-West. Elke week staat de
winkelwagen van Kies! Sociale Supermarkt bij de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263. Kerkgangers die
praktisch aan de slag willen kunnen daarbij helpen. Het project kan nog vrijwilligers gebruiken. Je kunt een
bijdrage leveren als gastvrouw/gastheer, winkelhelper en begeleider. Kies! Sociale supermarkt is een
initiatief van STEK en de Voedselbank Haaglanden. Zij willen voedselbankklanten zelf laten kiezen. In plaats
van een krat met inhoud in ontvangst te nemen kunnen klanten van de voedselbank in deze vernieuwde SRV
wagen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben. Dat gaat dan ook over keuzes die mensen in hun eigen
leven maken. Daarom worden de begeleidende vrijwilligers getraind om klanten van de voedselbank te
ondersteunen zelf hun eigen toekomst te bepalen en daarnaartoe te werken.
De wagen is begonnen bij de Exoduskerk, daar staat hij op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdagen
staat hij bij de Bokkefort in Loosduinen van 11.45 – 14.30. Op 24 mei gaat de vestiging bij de Shalomkerk
open. Voor meer info over de vrijwilligersvacatures zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank. Of bel of mail
projectleider Kees Buist, 06 2040 1618, kbuist@stekdenhaag.nl
Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/kiessocialesupermarkt
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt
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