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___________________________________________________________________________________________

Diaconale collecte voor Nes Ammin
Nes Ammim is een dorp in Westelijk Galilea in Israël, gericht op ontmoeting en dialoog, leren en
gastvrijheid. Het dorp wordt bewoond door een internationale gemeenschap van christelijke
vrijwilligers die voor kortere of langere tijd hun 'zekerheden' (familie, huis, werkkring) opgeven en
samen in oecumene leven, werken, vieren en leren. Het is een plek van ontmoeting en solidariteit
tussen mensen van verschillende etnische, sociale en godsdienstige achtergrond. Nes Ammim is ook
een internationale beweging. Verschillende kerken hebben zich met Nes Ammim verbonden. Sinds
de oprichting hebben duizenden jongeren, gezinnen en senioren uit Nederland, Duitsland,
Zwitserland en andere landen in het dorp gewoond en gewerkt. Veel vroegere inwoners van Nes
Ammim zijn in hun geloofsgemeenschappen ambassadeurs van verbondenheid en vertrouwen
tussen christenen, moslims en joden. 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
o.v.v. van ‘Nes Ammim’. Contactpersoon: Aat Schornagel (06 54938392)
De opbrengst van de collecte van vorige week voor de Voedselbank bedroeg € 475,02 . Alle gevers
hartelijk dank.
Volgende week is de collecte bestemd voor plaatselijk diaconaal werk.
Weeksluiting Sophiekehuis
Vrijdagavond 21 december om 19.00 u. wordt de weeksluiting gehouden in de Theaterzaal van het
Sophiekehuis. Voorganger is ds. H. Middel. De te zingen liederen worden op de piano begeleid door
Lenie Ridderhof. De gastvrouwen Jeanette van Delft, Ria Haanoot en Barbera Mooiman heten u van
harte welkom. Wij willen u erop wijzen dat deze diensten niet alleen voor bewoners van het
Sophiekhuis gehouden worden, maar voor iedereen. U bent welkom om in een prettige sfeer de week
af te sluiten.
Kerstprogramma MMM vanmiddag 16 december
De C.O.V. Excelsior Katwijk voert o.l.v. Robert Jan Kamer delen van het Weihnachts Oratorium
van Johann Sebastian Bach uit. Het programma wordt thematisch aangevuld met muziek van
zeventiende-eeuwse componisten als Schütz en Praetorius, maar ook met moderne muziek van John
Rutter en Daniel Rouwkema. De verbindende teksten worden gesproken door ds. Mos. Verder
wordt de koorzang afgewisseld door solozang van de jonge Finse bariton Jussi Lehtipuu. Hij zingt
het Wiegenlied van Brahms en Nacht und Träume van Schubert. Hij wordt op de vleugel en het
spinet begeleid door de Hongaarse concertpianiste Petra Somlai. Plaats: Messiaskerk; tijd : 15.3016.30 uur. Toegang vrij, collecte bij de uitgang. De Tea Inn begint om 14.30 uur.
Klassiek uurtje live:
Ook vanmiddag 16 december treedt in het Restaurant van het Sophiekehuis het projectkoor Rejoice op
o.l.v. Aad de Winter. Aanvang 14.30 u. De toegang is gratis.
Cantatedienst in de Dorpskerk.
Vanavond 16 december, van 19.15 tot 20.15, zal het koor en orkest van het Haags Barokgezelschap
o.l.v. Gilles Michels de Cantate BWV 36 van Johann Sebastian Bach uitvoeren. De titel van deze
Cantate is "Schwingt freudig euch empor". Liturg in deze dienst is Ds. J.M. de Klerk, de organist is
Rijk Jansen.

Dickens bij de Dorpskerk
Dinsdag 18 december vanaf 18;30 is het zover. Ons eerste Dickensevenement buiten op het
Kerkplein (bij slecht weer in de kerk). Alle vrijwilligers lopen zich al warm, het verhaal is klaar en
de muziekmomenten zijn bepaald. De stamppotjes, erwtensoep en poffertjes zijn in voorbereiding
en de kostuums zijn gehuurd. Het vervoer van de postkoets is geregeld (behalve bij regen).
Uiteraard hopen we op veel bezoekers, wat de gezelligheid ten goede zal komen. Bij de Kler zijn
nog kaartjes voorhanden, maar ook op het kerkelijk bureau kunt u uiteraard terecht. Wij zien u
graag onder genot van een stevige hap en warme glühwein.
Altijd Welkom
Op woensdag 19 december a.s. vieren we Kerst bij Altijd Welkom. Medewerking wordt verleend
door ds. Marthe de Vries en het projectkoor Rejoice. o.l.v Aad de Winter. U bent van harte welkom
in de Messiaskerk, aanvang 14.30 uur.
Kerstfeest voor Jong en …Oud , : zaterdag 22 december 2018
Welkom op ons kerstfeest voor de hele familie. We gaan dit jaar met elkaar naar de fotograaf voor
een familie portret. Maar dat verloopt in families nooit zonder problemen…………….
Wat: Kerstfeest met maaltijd, liedjes en nog veel meer!!
Wanneer: zaterdag 22 december van 16.00 uur tot 18.00 uur. Welkom vanaf 15.45 uur.
Waar: Messiaskerk Zijllaan te Wassenaar
Opgeven en informatie: matukker@hotmail.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 E bruinsm@ziggo.nl of bij Sheila Keilholz E keilholzsheila@gmail.com T 0615377220, diaken van de PGW.
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,
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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