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Diaconale collecte voor weeskinderen in Rwanda (“Geliefd kind”)
Er is heel veel ellende in de wereld zoals ook in Rwanda. Rwanda heeft veel weeskinderen als gevolg
van de binnenlandse oorlog en door aids. De Stichting Mwane Ukundun zorgt voor opvang, onderwijs
en beroepsscholing van weeskinderen. Ook wordt veel gedaan aan de bestrijding van aids. De Stichting
heeft inmiddels drie vestigingen. Mwane Okundun betekent “geliefd kind”. En daar gaat het in deze
collecte om: weeskinderen weer perspectief te geven en hen laten weten dat zij “geliefde kinderen” zijn,
ondanks alle ellende die zij hebben meegemaakt.
Giften kunnen ook gestort worden op IBAN NL 95 RABO 0128085002 t.a.v. de Diaconie van de
Protestantse Gemeente Wassenaar, met vermelding: Weeskinderen Rwanda. Verdere informatie: Harm
Schelhaas, tel. 5111803 email: harm.schelhaas@ziggo.nl
De totale opbrengst van de diaconale collecte van vorige week (voor de Dutch Dental Care Foundation)
bedraagt € 317,15
De diaconale collecte van volgende week zondag zal bestemd zijn voor het Straatpastoraat in Den Haag.
Concert van Wassenaer Orkest – vanmiddag Messiaskerk
Vanmiddag zal in de Messiaskerk het najaarsconcert van het van Wassenaer Orkest, onder leiding van
Benjamin Boers, plaatsvinden. De volgende werken zullen ten gehore worden gebracht : Delen uit de
Peer Gynt Suites van Grieg; het concert voor fluit en orkest van Carl Reinecke, met als soliste Tirza
Leenman, dwarsfluit; Symphonie nr.1 van Felix Mendelssohn Bartholdy. Aanvang van het concert
15.00 uur. Kaarten à € 17,50 verkrijgbaar aan de zaal; kinderen t/m 15 jaar € 5,=.
Gesprekskringen
De gespreksgroep o.l.v. B. Boonstra vergadert op dinsdag 20 november om 11:00 in de Messiaskerk.
Op dinsdag 20 november komt kring Senioren I bij elkaar ten huize van Heiltje en Bert Kamphuis, van
Zuylen van Nijeveltstraat 266 (9.30 uur). We lezen en bespreken het hoofdstuk 'Exodus' uit 'Intussen is
het ook weer licht geworden' van Alex van Ligten.
Op dinsdag 20 november vergadert kring Margriet bij Berthie en Dick van Lith, (Duinrooslaan 1, om
20.00 uur). Besproken wordt het hoofdstuk over het Bijbelboek 'Koningen' uit Alex van Ligten,
'Intussen...'
Op woensdag 21 november om 10.00 uur komt kring 40+ bijeen bij Suzanne en Rien Spruijt (Park Oud
Wassenaar 20). We bespreken het hoofdstuk over de profeet Jesaja uit Alex van Ligten, 'Intussen...'
Weeksluiting Sophiekehuis
Vrijdagavond 23 november gaat in de weeksluiting in het Sophiekehuis voor de heer B. Boonstra.
Aanvang 19.00 uur. Plaats: Theaterzaal van het Sophiekehuis. Nico Visscher begeleidt op het orgel de
te zingen liederen . Jeannette van Delft en Ria Haasnoot en Barbera Mooiman zijn de gastvrouwen.
Na afloop een kopje koffie in het restaurant. Iedereen van harte welkom!

Altijd welkom
Woensdag 21 november aanstaande geeft mevrouw Janneke van Laar een presentatie over botanisch
schilderen. U bent van harte welkom in de Messiaskerk, aanvang 14.30 uur.

Orgelconcert Dorpskerk
Zaterdag 24 november aanstaande geeft de organist van de Kievietkerk, Anneke Jansen, een concert in
de Dorpskerk. Zij heeft een boeiend programma samengesteld waarin beide orgels klinken. Op het
Hinsz-van Dam orgel speelt zij de bekende Toccata, Adagio en Fuga van Bach, het veelkleurige Veni
Creator van de door Bach zeer bewonderde Nicolas de Grigny en de prachtige Preludium en Fuga in a
moll van Bach. In het midden van het programma horen we het Cavaillé-Coll-Mutin orgel in een
Fantasie in c majeur van César Franck. Een mooi voorbeeld van wat Franck noemde: ‘mon orgue c’est
mon orchestre’. Aanvang: 16.00 uur. Toegang gratis.

Terugkomavond bazaar Messiaskerk - 26 november
De bazaarcommissie kijkt terug op wederom een geslaagd evenement met een mooi resultaat. Graag
praten we nog eens na met alle vrijwilligers. Daarom organiseren we op maandagavond 26 november de
terugkomavond bazaar. U bent als vrijwilliger vanaf 20.00 uur welkom in de Messiaskerk. Deze avond
zullen ook de goede doelen zich introduceren en toelichten waaraan de bazaar bijdrage wordt besteed.
En we hopen dat Greetje Vermaat ons komt vertellen over haar belevenissen in Lesbos. We zien u
graag!
Openstelling Dorpskerk
Normaal is iedere dinsdagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur de Dorpskerk geopend, behalve dinsdag de
20e november in verband met een rouwdienst. Hoewel door de restauratie van de ramen de
Noorderkapel rommelig is en er enkele steigers staan, blijft deze gewoon open en u kunt daar even op
adem komen in de stilte van deze prachtige ruimte. U kunt de restauratie op de voet volgen. 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!

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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Op de hoogte blijven via de App Protestant?
Scan dan deze code met Uw mobiele telefoon!
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