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Diaconale Collecte Sulawesi
De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft meer dan 1.400 mensen het leven
gekost.Verwacht wordt dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke
hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals
water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.
Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Dank u wel voor uw steun!
Geef tijdens de collecte of maak uw gift over op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. noodhulp Sulawesi.
De opbrengst van de diaconale collecte van vorige week voor De Bakkerij bedroeg € 371.45
Het collectedoel van de diaconie aanstaande zondag 21 oktober is voor de stichting Terminale zorg door
vrijwilligers.
Gespreksgroep
Vanmiddag, zondag 14 oktober, komt de gespreksgroep ‘Sundays with Deodaat’ om 16.00 uur bij elkaar
in de Pastorie aan de Schoolstraat.
Kerkenpad
A.s maandag- en dinsdagmorgen komen de leerlingen uit de brugklassen van het Adelbertcollege naar de
Dorpskerk om kennis te maken met deze kerk in het midden van het dorp.
Muziekmorgen
Op donderdagmorgen 18 oktober is er om 10.30 uur een muziekmorgen in Huize Willibrord.
Weeksluiting Sophiekehuis
Vrijdagavond 19 oktober om 19.00 u. gaat in de weeksluiting in de theaterzaal van het Sophiekehuis voor,
mevr. ds. A.Brabander-Schuytvlot. Nico Visscher begeleidt de te zingen liederen op het orgel. De gastvrouwen Trix, Elly en Barbera heten u van harte welkom. Na de korte dienst, gezellig napraten met een
kopje koffie in het restaurant. Komt u ook?
Kerk en kunst
Het Kerk en Kunst comité nodigt U allen uit voor de opening van de expositie "Breekbaar" met het werk
van een kunstenaars echtpaar, Diet en Luyt de Brauw met hun interessante kunststukken. Wij openen
hun expositie op zaterdag, 20 oktober om 15:00 uur en beloven U een gezellige middag met muziek,
interview en hapjes/drankje tot 17:00 uur. Tot ziens.
Messiaskerk Muziek Matinee
De serie Muziek Matinees in de Messiaskerk start op zondag 21 oktober het nieuwe seizoen, het elfde,
met een optreden van het Voorschotens kamerkoor onder leiding van Nico Hovius. Het koor telt dertig
leden en bereidt zich voor op een concert met liederen uit de Duitse romantiek van o.a. Brahms en
Mendelssohn. Presentator is Jisk Heslinga. De Tea Inn begint als vanouds om 14.30 uur. Het concert is
van 15.30 tot 16.30 uur.
Lezing in de Kievietkerk 29 oktober
Na een gloedvolle eerste editie eerder dit jaar, nodigt de gemeente Wassenaar u graag uit voor de
volgende duurzaamheidslezing.Op 29 oktober is ondernemer Suze Gehem onze gast in de Kievietkerk.
Samen met Wubbo Ockels richtte zij in 2012 De Groene Grachten op. De gemeente heeft haar
uitgenodigd te komen praten over de uitdagingen én (vooral) de enorme kansen die er liggen voor het

verduurzamen van gebouwen en het cultureel erfgoed in het bijzonder. Meer informatie en
aanmelden:www.wassenaar.nl/najaarslezing
Openstelling Dorpskerk
Iedere dinsdagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur is de Dorpskerk geopend. De Noorderkapel is open en u
kunt daar even op adem komen in de stilte van deze prachtige ruimte. Zeker de moeite waard als u
komend van de markt of de begraafplaats uw gedachten even wilt ordenen, in rust wilt nadenken of
een plek zoekt om even nergens aan te denken. Het stiltecentrum in de Noorderkapel is ook op de
zondagen van 9.30 tot 10 uur en na de dienst tot 11.45 uur geopend. Weet u welkom!
Gesprekskringen
Op dinsdag 16 oktober komt kring Senioren I bij elkaar bij Janny van der Boon (9.30 uur, Rooseveltlaan 61).
We maken kennis met ds. Jilles de Klerk die deze kring gaat leiden dit seizoen, en lezen en bespreken het
hoofdstuk over Genesis uit 'Intussen is het ook weer droog geworden' van Alex van Ligten.
Op donderdag 18 oktober kom de Donderdagmiddagkring bijeen in de Messiaskerk (10.30 -12. 00 uur).
We maken kennis met ds. Jilles de Klerk die deze kring gaat leiden dit seizoen en lezen en bespreken het
hoofdstuk over Genesis uit 'Intussen is het ook weer droog geworden' van Alex van Ligten.
Op donderdag 18 oktober is de tweede bijeenkomst van de cursus 'Antwoord op het Onbehagen'. U kunt of
's middags (15-17 uur) óf 's avonds meedoen (20-22 uur). Beide keren komen we in de Messiaskerk bij elkaar.
De leiding van de cursus is in handen van ds. Marthe de Vries en ds. Jilles de Klerk.
Gebedsbrief
Iedere week wordt er een gebedsbrief gemaakt en rondgestuurd per mail. De gebedspunten worden
aangeleverd door mensen uit de gemeente. De brief wil een bemoediging zijn voor de gemeente en haar leden.
Wilt u de brief ontvangen mailt U dan naar: gebedskringwassenaar@hotmail.com. De onderwerpen kunnen
worden aangeleverd op dit mailadres of mondeling aan ons team : Ria Pronk, Ine Deckers en Meta Tukker.
Bezoeker?
Bent U als bezoeker in deze kerkdienst? Dan nodigen wij U van harte uit, om na de dienst met ons een
kopje koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
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