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Diaconale collecte voor het werk van juristen bij asielaanvragen wegens bekering en geloven
De diaconale collecte is bestemd voor het werk van juristen van de Stichting GAVE, een
interkerkelijke organisatie. Asielaanvragen van vluchtelingen gebaseerd op bekering en geloof kennen
hun eigen complexiteit. De ervaring leert dat het uiterst moeizaam blijft om IND-ambtenaren uit te
leggen en te overtuigen waarom vluchtelingen het willen wagen met God in hun leven. De in de
Tweede Kamer recent uitgesproken zorg daarover bevestigt dat. De juristen van Stichting GAVE
ondersteunen vluchteling en advocaat bij het onderbouwen van de geloofwaardigheid. Het aantal
negatieve beslissingen blijft echter groot, zodat zij de handen vol hebben met deze hulpvragen. 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: ‘Gave’. Verdere informatie bij F.R. van Wilgen of
email vanwilgen@planet.nl.
De opbrengst van de diaconale collecte uit de drie kerken van vorige week, bestemd voor
‘Plaatselijk diaconaal werk’, bedroeg: € 465,98
Volgende week, 27 januari, wordt gecollecteerd voor De Voedselbank. Voor nadere informatie kunt
u kijken op www.voedselbankwassenaar.nl
Gespreksgroepen
• De gespreksgroep o.l.v. B. Boonstra vergadert 22 januari om 11:00 uur in de Messiaskerk Het

onderwerp: 'De betekenis van het graf in de Bijbel."
• Donderdag 24 januari (aanvang 20.00 uur) komt Kring Jopie bijeen in de consistoriekamer van
de Kievietkerk. We bespreken de profeet Ezechiël uit het boek ‘Intussen is het ook weer droog
geworden…’ van Alex van Ligten. Leiding: Jilles de Klerk.
• Vrijdag 25 januari komt Kring Cootje bijeen bij Wil Voslamber (Duinlustweg 21, 10.30 uur
inloop). We bespreken de profeet Obadja uit ‘Intussen is het ook weer droog geworden…’.
Leiding Jilles de Klerk.
Altijd Welkom
Woensdag 23 januari geeft Corry de Jong uit Waddinxveen een lezing over Zuid-Afrika. De middag
in de Messiaskerk begint om 14.30 uur.
PCOB voordracht over ‘Bolgewassen’
De Protestants Christelijke Ouderen Bond komt op vrijdagmiddag 25 januari a.s. bijeen in de
Theaterzaal van het Sophiekehuis. Mevr. Carla Teune van de Leidse Hortus Botanicus houdt een
voordracht over ‘Bolgewassen’. Aanvang 14.30 uur. Belangstellenden van harte welkom.
Weeksluiting Sophiekehuis

Op vrijdag 25 januari is er zangavond in het Sophiekehuis (aanvang: 19.00 uur). De zangavonden
werden altijd geleid door ds. Deodaat van der Boon. Nu hij afscheid neemt van de Protestantse
Gemeente Wassenaar zijn we blij dat ds. Jilles de Klerk deze taak van hem wil overnemen. Allen van
harte welkom!

Afscheid ds. Van der Boon
Zondag 27 januari neemt ds. Deodaat van der Boon officieel afscheid van onze gemeente. Deze
afscheidsdienst vindt plaats in de Dorpskerk om 10.30 uur. Na afloop van de dienst is er van
12.00 -14.00 uur gelegenheid ds. Van der Boon en zijn vrouw de hand te schudden.
Parkeren op het kerkplein is tijdens deze dienst niet toegestaan, ook niet voor invaliden. U kunt tot
10:10 uur zich laten wegbrengen, maar auto’s mogen in verband met nooddiensten niet op het terrein
staan. U kunt op de Berkhei (markt) parkeren.
‘Aan de wijn met Valentijn’
Donderdag 14 februari bent u van harte welkom voor de Wassenaarse Valentijns avond.
Valentijn is het feest van schoonheid en liefde. Die liefde en schoonheid willen wij met elkaar vieren
in een gezamenlijke maaltijd. Deze avond schenken wij elkaar de schoonheid van muziek, van
woorden en gedachten. In een feestelijke maaltijd schenken wij elkaar de schoonheid van voedsel en
het plezier van elkaars gezelschap.
Wat gaat er gebeuren? Veel. Janny en Peter Woudsma en Lenie en Koos van den Akker bereiden een
heerlijke eerste gang en de hoofdmaaltijd. U wordt gevraagd of u een inhoudelijke bijdrage hebt van
schoonheid en liefde. Dat kan zijn: muziek (u speelt ons een pianowerk van uw geliefde componist),
u draagt ons een mooi gedicht voor, u vertelt ons over een bijzondere ervaring van schoonheid in uw
leven of u laat ons iets zien (een beeld, een schilderij) en vertelt daar over. Ook jongeren worden
Nadrukkelijk uitgenodigd
De avond is voor geheel kerkelijk Wassenaar, wordt gehouden in de Messiaskerk en georganiseerd
door Sheila Keilholz, Koos en Lenie van den Akker, Janny en Peter Woudsma, ds. Jilles de Klerk en
de ons bekende ds. Jan Rinzema.
Doet u mee? U kunt zich opgeven voor de maaltijd bij Sheila Keilholz keilholzsheila@gmail.com of
06 153 77 220. Ook kunt u zich bij Sheila aanmelden voor het helpen inrichten van de feestzaal
tussen 17-18 uur, na het inloophuis voor de vluchtelingen.
Hebt u een inhoudelijke bijdrage? Geef dat door aan ds. Rinzema op jan.rinzema@casema.nl of 06
549 63 464. Hij is ’s avonds de spreekstalmeester.
In de wintermaand: een avond van licht en warmte. Een ieder van harte welkom. Donderdag 14
februari van 18.30-21.30 uur in de Messiaskerk. Kosten: 10 euro p.p. (excl. drankjes).
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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