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Diakonale collecte voor Siloam Village
Siloam is een Christelijk herstellingsoord voor kinderen op Curaçao dat door het echtpaar Robert en Durkje
de Vries samen met vrijwilligers wordt gerund. In het Kinder Zorg Paviljoen worden zieke kinderen
opgevangen van wie de ouders de intensieve medische zorg die deze kinderen nodig hebben, niet kunnen
betalen. Daarnaast geeft Siloam Village ook hulp aan tweehonderd arme mensen in de omgeving door
middel van voedsel, kleding en andere benodigdheden. Siloam Village ontvangt geen subsidie van de
overheid, en is volledig aangewezen op geldelijke steun van particulieren. Uw financiële ondersteuning is
noodzakelijk om de zorg voor deze arme, kwetsbare kinderen en het grote aantal arme mensen in de
omgeving van het kindertehuis te kunnen voortzetten. Meer informatie kunt U vinden op www.
youtube.com/watch?v=7GvUcj75V00.
Mocht u voorkeur hebben uw gift per bank over te maken, dan kan dit op IBAN NL95RABO 0128085002
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Wassenaar onder vermelding van ‘Siloam Village’. Contactpersoon:
Suzanne Spruijt ( Kievietkerk).
De opbrengst van de diaconale collecte uit de drie kerken van vorige week, bestemd voor de Stichting
Terminale Zorg Vrijwilligers, bedroeg: € 429,85
Volgende week, zondag 4 november, wordt gecollecteerd voor het Hospice Wassenaar. Voor nadere
informatie kunt u kijken op de site www.hospicewassenaar.nl.
Gespreksgroepen
Op dinsdag 30 oktober komt Kring Basics bijeen bij Daniëlle Griffioen en Erik van Duijn (20.00 uur). We
lezen het hoofdstuk 'Grip' uit Tim Vreugdenhil, Stand-up Theology, p. 17-30.
Vrouwengesprekskring: de eerste kringavond van dit ‘winterseizoen’ is op woensdag 31
oktober van 19.30 tot 21.00 uur in het Jeugdhonk van de Messiaskerk. Gespreksonderwerp is een vrouw
uit de Bijbel : Abigaïl. We komen haar tegen in 1 Samuël 25. Een vrouw die naast schoonheid ook
verstandig was. Wil je een kringavond meemaken voel je vrij om te komen. Contactpersoon: Meta Tukker.
De gespreksgroep Middenkader komt in de Oude Pastorie aan de Schoolstraat bijeen op woensdag 31
oktober om 20.30.
De gespreksgroep Studenten I komt bij elkaar op zaterdag 3 november om 16.00 uur in de Oude Pastorie.
Weeksluiting Sophiekehuis
Vrijdagavond 2 november wordt de weeksluiting voorgegaan door ds. N.K. Mos. De dienst begint om 19.00
uur. Plaats: De theaterzaal van het Sophiekehuis. Dhr. Ruitenberg begeleidt de te zingen liederen op het
orgel. Gastvrouwen Barbera Mooiman, Gerda Broere en Lenie Ridderhof zorgen voor de goede gang van
zaken. Deze dienst is voor iedereen toegankelijk. Hartelijk welkom.
Gedachtenisdienst 4 november 2018
In de Dorpskerk, Messiaskerk en Kievietkerk worden zondag 4 november de gestorvenen van het afgelopen
jaar herdacht. Nabestaanden zijn voor deze dienst uitgenodigd.
Gedachtenisconcert Ensemble Archipel
In samenwerking met de Raad van Kerken Wassenaar voert het Ensemble Archipel o.l.v. Anneke Huitink
op 11 november 2018 om 16.00 uur in De Goede Herderkerk (Stoeplaan 2) de “Petite Messe Solennelli”
van Rossini uit. Tussen de gezongen en gespeelde stukken zullen enkele Wassenaarse voorgangers korte
meditatieve woorden spreken. Het concert duur circa 1,5 uur. De toegang is vrij. Na afloop is er een collecte
ter bestrijding van de kosten.

Gebedsbrief
Iedere week wordt er een gebedsbrief gemaakt en rondgestuurd per mail. De gebedspunten worden aan
geleverd 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, Meta Tukker en Ine
Deckers).
Bezoeker
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst een kopje koffie met ons te drinken. de
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