Zondagsbrief
15 maart 2020
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
I.v.m. het Corona virus komen de kerkdiensten
en alle activiteiten tot, voorlopig 31 maart te
vervallen.

Wijkkerkenraad – Bericht over het Coranavirus
Beste leden van de wijkgemeente Zuidwest,
Als vervolg op de maatregelen die door de overheid zijn genomen,
heeft de kerkenraad besloten om vanaf komende zondag vooralsnog
tot en met 31 maart 2020, geen kerkdiensten te houden in onze
wijkgemeente.
De kerkenraad hoopt dat we hiermee als protestantse wijkgemeente
Zuidwest bijdragen aan het regeringsadvies om het coronavirus geen
grip te laten krijgen op met name ouderen en personen met
verminderde weerstand.
Voor onze kerkgemeenschap is dit natuurlijk ook een droevig besluit,
omdat we elkaar in tijden van nood nabij willen staan en juist
behoefte hebben aan de troost en inspiratie vanuit onze protestantse
traditie.
Vanuit het moderamen van de kerkenraad zal met onze
wijkpredikanten op zoek gegaan worden naar alternatieven inzake
het wegvallen van de komende kerkdiensten.
Voor komende zondag verwijst de kerkenraad naar de korte meditatie
door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk. Deze zal zondag 15 maart op NPO2 om
9.20 uur uitgezonden worden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten
die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de
EO.
Via onze websites en de mail zal dit kerkenraadsbesluit zo breed
mogelijk worden gecommuniceerd.
Laat een ieder in zijn/haar eigen omgeving ook de gemeenteleden
informeren die we mogelijk niet weten te bereiken.
Henk Valstar, Scriba PGG wijkgemeente Zuidwest
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Collecteopbrengst van zondag 8 maart
Eerste collecte: Wijkdiaconie € 220,55
Tweede collecte: Missionair werk PKN € 220,15
Wensactie voor Kies! Sociale Supermarkt
Vorige week hebben we het grootste gedeelte van de wensen
binnengekregen en opgehaald. Heel hartelijk dank aan iedereen die
meegedaan heeft! Vandaag is de laatste dag waarop u nog een
financiële bijdrage kunt overmaken ten behoeve van de wensactie
voor de klanten van Kies! Sociale Supermarkt. Dat kan op
NL33 INGB 0000 4799 64 t.n.v. Penningmeester Abdijkerk o.v.v.
‘wensactie Kies’. Veel van de wensen zijn al vervuld, maar met uw
financiële steun kunnen we ervoor zorgen dat we iedereen blij
kunnen maken. Alvast bedankt! Als de wensen over een tijdje aan de
klanten van Kies! zijn uitgedeeld, hoort u weer van ons.
Jaarlijkse vrijwilligersavond
Op de laatste vergadering van de locatiecommissie is voorgesteld om
De vrijwilligersavond eens in een ander seizoen te houden zodat we
eventueel ook gebruik kunnen maken van de tuin achter de
Bosbeskapel. We denken er zodoende aan om op maandag 15 juni
vanaf 17.00 uur de jaarlijkse vrijwilligersavond te houden, met
hapjes en (bij goed weer) barbecue. Houdt u deze datum alvast vrij.
We horen graag van u wanneer u hier opmerkingen over heeft.
Namens de locatiecommissie, Marga van Arendonk - Ardon (vz)
Groen geloven
Duurzaamheid, milieu en klimaat staan in onze samenleving hoog
op de agenda. Daarmee worden ook geloof en theologie en
spiritualiteit uitgedaagd. Trees van Montfoort gaat in haar boek
‘Groene Theologie’ (theologisch boek van het jaar 2019) deze
uitdaging aan. Ze stelt de vraag wat theologie bij te dragen heeft
aan de discussie over ecologie en duurzaamheid. Ze behandelt een
aantal theologes die op creatieve wijze met deze vragen bezig zijn.
Ds. Martine Nijveld wil op donderdag 2 april stil staan bij een paar
eco-theologes die Trees van Montfoort aanhaalt in haar boek. De
aanwezigen gaan ook met elkaar in gesprek. Wanneer en waar:
donderdag 2 april, om 20.00 uur, in de Bergkerk, Daal en Bergselaan
50A. Kosten: een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee. Graag
opgeven bij ds. Nijveld via me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 //
06 16 733 742
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Voor informatie over onze gemeente:
Marga van Arendonk-Ardon. Tel.: 06-54280786,
e-mail: contact@bosbeskapel.nl
www.bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikant
Martin Koster. Tel. 070-4065871 (direct bereikbaar op ma, wo, vr.
8.30 - 9.30 uur; op andere tijden wellicht eerst inspreken op het
antwoordapparaat), email: ds.m.koster@bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid pastoraal werker
Sandra den Hollander. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag.
Tel. 06-41836659, email: A.J.den.hollander@kabelfoon.nl
U kunt de Orde van Dienst en Zondagsbrief ook wekelijks gratis per
e-mail ontvangen door uw aanmelding per e-mail te sturen naar
zondagsbrief@bosbeskapel.nl
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór dinsdagavond 19.00 uur
aanleveren per e-mail naar kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl
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