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Diaconale collecte voor “Kerkdiensten voor en met verstandelijk gehandicapte Leiderdorp”
Maandelijks wordt in de Dorpskerk te Leiderdorp een bijzondere kerkdienst gevierd voor en met mensen
met een verstandelijke beperking. Kenmerken van deze kerkdiensten zijn warmte, eenvoud en de
voortdurende interactie tussen voorganger en bezoekers: vieringen om te ervaren! Deze kerkdiensten zijn
een waardevolle aanvulling op de reguliere diensten in de regio en worden door gemiddeld 100 mensen
bezocht, waarvan ongeveer de helft mensen met een verstandelijke beperking. Deze kerkdiensten worden
georganiseerd door vrijwilligers. Voor de kosten van deze diensten (voorgangers, muziek, vervoer etc.)
zijn zij afhankelijk van donaties en giften. Uw bijdrage is daarom zeer welkom! Aanvullende giften kunt
u doen via rek nr: NL 95 RABO 0128085002 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Wassenaar. Contactpersoon: Aat
Schornagel (06 54938392).
De opbrengst van de collecte van vorige week voor Nes Ammin bedroeg € 468,27. Alle gevers hartelijk
dank.
Tijdens kerstavond en eerste kerstdag zijn de collectes bestemd voor de toerusting van kerkelijk
werkers als noodhulpverleners op Sulawesi.Wanneer er een ramp gebeurt, vlucht bijna iedereen als eerste
naar een kerk, een tempel of moskee. Dat gebeurde ook toen de Indonesiërs in Sulawesi te maken kregen
met de aardbeving van 28 september jl. die zowel een tsunami als een allesverslindende modderstroom
veroorzaakte. Kerkelijke gemeenschappen verzamelden, ver voorinternationale noodhulporganisaties
arriveerden, voedsel, kleding, tenten, maar boden ook een plek om samen te rouwen, te bidden en te
troosten. Ook organiseerden predikanten heel snel, samen met imams, reddingsteams, waardoor levens
gered zijn die niet waren gered als de slachtoffers hadden moeten wachten op de officiële
noodhulporgansaties. Verwacht wordt dat het aantal rampen in Sulawesi zal stijgen de komende jaren.
Het besef groeit dat kerken een unieke rol kunnen vervullen als noodhulpverleners. De kerken in Sulawesi
willen daarom predikanten en kerkelijk werkers toerusten op dit gebied, zodat er in de toekomst nog beter
gebruik gemaakt kan worden van het potentieel dat zij hebben. De opbrengst van de kerstcollecte is
bestemd voor het versterken van Indonesische kerken in ramp-gevoelige gebieden, zodat deze kerken
meer levens kunnen redden, hulpverlening professioneler aankunnen pakken en slachtoffers met
traumatische ervaringen deskundiger kunnen begeleiden.Giften kunnen ook gestort worden op IBAN NL
95 RABO 0128 0850 02 t.n.v. de Diaconie van de Protestantse Gemeente Wassenaar met vermelding:
“Sulawesi”. Verdere informatie bij Corrie van der Ven cmvanderven@gmail.com.
Nederlandse les aan vluchtelingen
COA Duinrell is naarstig op zoek naar vrijwilligers die één of meer uur in de week Nederlandse les willen
geven aan vluchtelingen. Er is geen lesmateriaal beschikbaar, dus men dient te beschikken over voldoende
improvisatietalent. Het gaat om een eerste kennismaking met de Nederlandse taal, want allen zijn
nieuwkomers zonder status. Het COA stelt de groepen samen en zorgt voor een leslokaal.Enthousiaste
"taalpioniers" kunnen zich aanmelden bij Jan Bruinsma, voorzitter van de Raad van Kerken
(bruinsm@ziggo.nl), of bij Sheila Keilholz (keilholzsheila@gmail.com, 06-15377220), diaken van de
PGW.
Gebedsbrief
Iedere week wordt er een gebedsbrief gemaakt en rondgestuurd per mail. De brief bestaat uit gebedsonderwerpen die op dat moment spelen en wil een bemoediging zijn voor de gemeente en haar leden. Wilt
u zo’n brief ontvangen, mailt u dan naar gebedskringwassenaar@hotmail.com. De onderwerpen kunnen
worden aangeleverd op dit mailadres of mondeling aan ons team (Ria Pronk, Meta Tukker en Ellen
Voorhoeve).

Bezoeker in deze kerkdienst?
Na afloop bent u van harte welkom om met ons een kopje koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
Wijziging verschijning kerkbrief
Op zondag 30 december komt er geen kerkbrief . De eerste kerkbrief van 2019 verschijnt zondag 6 januari.
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