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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk
AFSCHEID MW.JANKE OTTEMA
Zondag 13 mei wordt in de dienst van Houthaghe afscheid genomen van mw. Janke Ottema. Zij was 17
jaar ambtsdrager met een speciale opdracht voor Houthaghe vanuit de Lucaskerk.

AVOND OVER HET HUISBEZOEK
Op dinsdag 22 mei is er 's avonds om 19.30 uur een avond over het huisbezoek, georganiseerd door Joost de Bruijn en
Michiel Aten. In elk geval gaan we het die avond hebben over de vragen: hoe zorg ik er voor dat er tijdens het huisbezoek
ook kerk en geloof ter sprake komen? Hoe delen we met elkaar op een respectvolle manier? En: Welke dingen kunnen bij
een huisbezoek beter? We gaan korte theoretische uitleg afwisselen met oefening en gesprek.
Iedereen die namens de Abdijkerk bezoekwerk doet is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze avond. Ook
geïnteresseerden zijn van harte welkom!

FIETSEN VOOR BANGLADESH
Op zondag 3 juni 2018 wordt er een fietstocht in het Westland (30 of 50 km) georganiseerd door de Stichting PhySCI
(Physiotherapy Support Children International) – een stichting die zich inzet voor het welzijn van kinderen in Bangladesh.
Zij helpt kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden een stapje vooruit te doen en meer op eigen benen te staan,
met heel basale hulp in de vorm van fysiotherapie, hulpmiddelen en kennisoverdracht. In 2016 heeft Ria Schmitz in de
Abdijkerk een presentatie gegeven over het werk van deze stichting. Heeft u belangstelling om mee te fietsen of de tocht
te sponseren dan kunt u contact opnemen met Christine de Jonge (christinedejonge@ziggo.nl).

HAAGSE LIEDDAG
Op zaterdag 9 juni 2018 is er een Haagse lieddag. Deze vindt plaats in buurt-en-kerkhuis Bethel te
Den Haag en is getiteld: Zingen van verlangen. Op het programma staan nieuwe liederen van Huub
Oosterhuis en ook enkele van de Amsterdamse Dominicus en van het Nieuw Liedfonds. Kosten!
€ 15,- inclusief bladmuziek, koffie en thee, te voldoen bij de entree. Voor een lunchpakket moet ieder zelf zorgen.
Aanmelden via www.haagsedominicus.nl.

ROPARUN
Inmiddels voor de negende keer loop ik met Pinksteren de Roparun. Samen met team 84, de Achterhoekrunners, loop ik in
estafetteverband van Hamburg naar Rotterdam. Alles voor het goede doel, het bieden van palliatieve zorg aan
kankerpatiënten. Zoals eerder, vraag ik u voor een kleine bijdrage aan dit goede doel. Wanneer u een kleine gift overmaakt
op mijn rekeningnummer NL56INGB0002842276 geef ik dit door aan de Achterhoekrunners. Vanaf de stichting Roparun
gaar er onder meer geld naar het Inloophuis Haaglanden, het Haaglanden Medisch Centrum en het Haga Ziekenhuis.
Ook weer via de zondagsbrief houd ik u op de hoogte. Dankjewel alvast. Dick Ufkes
Collecteopbrengsten zondag 6 mei
Abdijkerk
Houthaghe
Miss. Werk en Kerkgroei
€ 182,36
€ 25,90
Wijkdiaconie / Houthaghe
€ 207,00
€ 32,65
Collectes zondag 13 mei: 1e. Zomerstek; 2e. Wijkgemeente / Houthaghe gemeente
1e collecte- Voor Stek (Stad en Kerk) en wel voor “Zomerstek”
Van half juli tot en met eind augustus organiseert zij uiteenlopende, leuke, zinnige, inspirerende, creatieve en gezellige
zomerse activiteiten op verschillende plaatsen, wijkkerken in Den Haag. Zomerstek is in het bijzonder bedoeld voor
mensen in Den Haag die niet op vakantie kunnen gaan, maar uiteraard is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom
bij onze activiteiten. Van een natuurexcursie, het maken van een speksteenhanger tot yoga en lessen in ‘bijbels’ koken; er is
van alles te doen. Van harte aanbevolen. Diaconie
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. Alle adressen zijn in Den Haag tenzij anders vermeld.

 Dhr. Heinhuis ligt met een gebroken halswervel in Vrederust-West, Schuttersdreef 125, 2542 XA Den Haag.
 Mevr. A. Flinterman-van der Ende is inmiddels uit Nolenshaghe. Zij verblijft nu in Woonzorgcentrum Uitzicht,
Zonnebloemstraat 383, 2565 RW
Dhr. Hille Dijkstra is ter revalidatie opgenomen in revalidatiecentrum Sophia aan de Vrederustlaan 180, 2543 SW.
Wanneer u Hille wilt bezoeken, graag eerst even contact opnemen met zijn echtgenote Coby,  070-4043129.

BLOEMENGROET
 De bloemen gaan als groet van ons allen naar mw. v Drunen Willem III straat
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PROJECT ‘VOORUIT MET DE GEIT!’
De diaconie kan U met trots melden dat ons project “Vooruit met de geit” uiteindelijk 77
geitjes bij elkaar heeft gebracht. Doel van ons project was om zoveel mogelijk geld bij
elkaar te brengen voor de stichting Mensenkinderen. Mensenkinderen koopt van dit geld
drachtige geitjes en stelt deze ter beschikking aan de christelijke kerk in Moldavië die ze
doorgeeft aan arme gezinnen in Moldavië.
Het volgende bedrag is bijeengebracht:
Abdijkerk + Houthaghe:
€ 3.045,03
Bosbeskapel:
€ 1.248,55
Shalomkerk:
€ 1.599,48
Totaal:
€ 5.893,06
De diaconie zal dit bedrag afronden tot 6.000 euro zodat daarvan 77 drachtige geitjes
voor Moldavië kunnen worden aangeschaft.
Het aandeel van de Abdijkerk en Houthaghe, goed voor 39 geitjes, is als volgt opgebouwd:
Spaardoosjes
€ 1.256,82
Giften incl. opbrengst kunstwerk Amir
€
653,50
Collecte paasviering ouderen
€
375,00
Collecte kinderpaaswake
€
83,87
Collecte 1e Paasdag Abdijkerk
€
652,24
Collecte 1e Paasdag Houthaghe
€
23,60
Totaal
€ 3.045,03
Een geweldig resultaat waarvoor we allen die een bijdrage hebben gegeven van harte bedanken.
De stichting Mensenkinderen heeft inmiddels het grootste deel van het bedrag al van ons ontvangen en heeft ons
middels een brief gevraagd U te bedanken voor dit grote bedrag.
Zij hebben beloofd dat een uitgebreid verslag met foto’s zal volgen. Wij houden U op de hoogte!
De Diaconie Zuidwest

4 MEI VIERING.
Ook dit jaar hebben we in alle vrijheid
op 4 mei een viering kunnen houden in
de Maria van Eik en Duinen kerk
om met elkaar te bidden om Vrede,
liederen te zingen en te luisteren naar
overdenkingen en een gedicht.
De aanwezigen konden op een kaartje
een wens schrijven en in de krans
steken.
Samen zijn we tegen 20.00 uur gelopen
naar het Verzetsmonument aan de
Loosduinse Hoofdstraat, om daar met
de andere reeds aanwezige mensen de
slachtoffers
van de
oorlogen te
herdenken,
twee minuten stilte te houden en het Wilhelmus te zingen onder begeleiding van het Leger des
Heil. Tenslotte werd de krans met wensen en beden naast het monument gelegd.Het was weer
een eerbiedwaardige bijeenkomst. Hopelijk kunnen we volgend jaar op dezelfde manier deze
herdenking vieren
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

