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Bericht van overlijden : Op 22 november jl. kwam een einde aan het leven van Jacoba Maria Bregten, Jopie was
actief op velerlei fronten: Kerk en Israël, oecumene en Raad van Kerken, de wereldwinkel in Wassenaar,
maaltijden voor dak- en thuislozen in Den Haag, vluchtelingenwerk, de vesper in de Vredesweek en ga zo maar
door. Ze was lid van de Jozefkerk van de St. Augustinusparochie, maar dat belette haar niet naar verschillende
kerken te gaan en daar actief te zijn. In de Kievietkerk leidde ze de kring die haar naam draagt. Ze is 77 jaar oud
geworden. Op woensdag 28 november namen we afscheid van haar in een viering in het Huys van Herinnering.
We verliezen in Jopie een gedreven, strijdbaar en vasthoudend lid van de Wassenaarse geloofsgemeenschap. Het
heilig vuur dat in haar brandde maakte het kerkbestuurders en geestelijkheid niet altijd makkelijk. Maar haar
grote hart en daadkracht voor wie het in onze samenleving minder getroffen hebben, is door allen herkend en
gewaardeerd. In de afscheidsdienst afgelopen woensdag 28 november tekenden haar dochter, kleinkinderen en
familie Jopie voor ons uit. De pastores Felix Verlaan en Klaas Koffeman leidden de viering. Zij lazen uit
Openbaring 21 (God zal de tranen van de ogen afwissen en alles nieuw maken) en Matteüs 7 (Een goede boom
brengt goede vruchten voort). Aansluitend aan de dienst is Jopie in stilte gecremeerd. Wij zullen haar en haar
inzet voor de goede zaak in de kerk en daarbuiten enorm missen. We gedenken haar met eerbied en genegenheid.
Onze gedachten en gebeden zijn bij haar dochters Lisette en Carola.
Gesprekskring Op vrijdag 7 december vergadert kring Cootje vanaf 10.30 uur bij Guusje Rog (Kersengaarde 87,
Voorburg). We lezen en bespreken het hoofdstuk over Amos uit 'Intussen is het ook weer droog geworden'.
Diaconale collecte voor Dokters van de wereld De opbrengst van de diaconale collecte van deze week gaat naar
Dokters van de Wereld, de Nederlandse tak van ‘Médecins du Monde’. In ons land richt deze stichting zich op
vluchtelingen die nog geen geldige verblijfspapieren hebben. Dat zijn er meer dan 30.000. Terwijl het recht op
gezondheid en de toegang tot zorg een universeel mensenrecht is kan deze grote groep mensen bijv. geen
verzekering afsluiten. Het is voor hen dus ook heel moeilijk om medische zorg te krijgen en te betalen. Dokters van
de Wereld helpt hen met hun project Zorgrecht Nederland. Zij richt zich vooral op extra kwetsbare groepen zoals
zwangeren, kinderen, chronisch zieken en mensen met psychische problemen. Dankzij uw steun kan Dokters van de
Wereld haar prachtige werk in ons land voortzetten. Zie ook www.doktersvandewereld.org. Contact: Jisk Heslinga,
070-5176208 of jmheslinga@gmail.com
De totale opbrengst van de diaconale collecte van vorige week (Straatpastoraat Den Haag) bedraagt € 437,92
De collecte van volgende week is bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk.
Amnesty International Aan het einde van de dienst in de Dorpskerk worden kerstkaarten, kaarsen en servetten
verkocht t.b.v. Amnesty International.
‘Write for Rights’ 2018 Schrijfactie van Amnesty International Wassenaar op 8 december 2018 in de
Koorruïne. 10 december is de dag van de mensenrechten. Amnesty International organiseert wereldwijd schrijfacties.
Schrijven is de kracht van Amnesty. In miljoenen brieven en kaarten, gericht aan overheden, worden schendingen van
mensenrechten gerapporteerd en om beëindiging daarvan gevraagd. Gewetens-gevangenen en ter dood veroordeelden
putten hieruit moed en hoop. Het zijn lichtjes in de duisternis ! Op 8 december tussen 11:00 en 16:00 uur kunt u
helpen brieven schrijven in de ‘Koorruïne’ achter de Dorpskerk. Voorbeeldbrieven en schrijfmateriaal liggen klaar.
Ditmaal wordt in het bijzonder actie gevoerd voor vrouwelijke mensenrechtenactivisten over de hele wereld. Er wordt
zeker niet voor niets geschreven: als een overheid weet dat de rest van de wereld ‘meekijkt’ worden gevangenen beter
behandeld, krijgen weer hoop en energie en worden in enkele gevallen zelfs vervroegd vrijgelaten. Wij hopen velen op
8 december te mogen verwelkomen in de ‘koorruïne’. Tevens kunt u hier uw (kerst)kaarten of kaarsen kopen. Voor
vragen kunt u contact opnemen met Wieke Alting (waalting@xs4all.nl) of Conny Koets (connykoets@hotmail.com)
Altijd Welkom: Woensdag 5 december a.s. vieren we Sinterklaas; er wordt dan een mooie natuurfilm vertoond.
U bent van harte welkom in de Messiaskerk, aanvang 14.30 uur.
Weeksluiting Sophieke Huis: Vrijdagavond 7 december om 19.00 uur wordt de weeksluiting voorgegaan door ds.
Hannelore Middel. Organist: de heer W. Ruitenberg. Gastvrouwen: Gerda Broere, Conny Koets en Barbera Mooiman
Kersthuis in de Kievietkerk Op woensdag 12 december van 11.00-14.30 uur is een gedeelte van de Kievietkerk
weer omgetoverd tot een Kersthuis. Naast koffie met gebak en /of een heerlijke lunch kunt u wederom kerststukjes en
andere kerstartikelen kopen. Om 13.30 uur begint de eerste poppenkast voorstelling. Zondag 9 december na de dienst
kunt u kerstspullen voor de verkoop inleveren. Maandag 10 december is er in de hal van de Kievietkerk een workshop

kerststukken maken van 14.00-16.00 uur. De kosten hiervoor zijn €15,=. U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de
hal van de Kievietkerk of 0624555422. De opbrengst van deze dag is bestemd voor de stille diaconie .
Herinnering: Kerstlunch vrijdag 14 december a.s.: De diakenen van de Protestantse Wijkgemeente Kievietkerk
organiseren op vrijdag 14 december a.s. vanaf 12.00 uur een kerstlunch in de Kievietkerk voor gemeenteleden in de
leeftijd vanaf 75 jaar. De lunch zal tot circa 14.00 uur duren. De gemeenteleden van de PGW hebben allen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Heeft u de uitnodiging niet ontvangen, geen probleem, u kunt zich voor 12 december
opgeven bij:Wini Buitink 070 5177957 (Kievietkerk) Lenie Smit 06 12567093 (Dorpskerk) Gina van Kesteren 070
5144633 (Messiaskerk) Lyda Nell per mail:lydanell158@hotmail.com.Wilt u dan vermelden: Met hoeveel personen U
komt en of U opgehaald wilt worden? (voor vervoer zal dan gezorgd worden). Wij stellen uw komst zeer op prijs.
Vrijwilligers voor Dorpswandeling met vluchtelingen op Duinrell. Duinrell is weer tijdelijk AZC opvang locatie
voor vluchtelingen. Het aantal aanwezigen is nu 180 en zal in de komende weken gaandeweg groeien tot maximaal
930. De Wassenaarse Kerken bereiden zich samen met de Gemeente Wassenaar voor op het welkom heten en wegwijs
maken van deze vluchtelingen in ons dorp. Wij zoeken vrijwilligers die met deze nieuw aangekomenen in groepjes
van maximaal 6 personen een praktische wandeling willen maken door het dorp. Het doel is om in de omgeving van
Duinrell te wijzen op de voor hen belangrijke plekken voor boodschappen, het openbaar vervoer, de plaatsen van
kerken, de pin automaten, de bibliotheek, etc. Gevraagd wordt: goed ter been, enige vaardigheid in het Engels en
tenminste 2 uur tijd op een door u zelf te kiezen moment en dag. Voor begeleidend materiaal wordt gezorgd. Opgeven
graag bij: Frans R. van Wilgen, graag per email met vermelding DORPSWANDELING en van uw voorkeuren voor
dag en tijdstip. Email: vanwilgen@planet.nl Voor vragen belt u met 0622562455.
Dickensevenement bij Dorpskerk op 18 december, een groots gebeuren rond Dickens’ “A Christmas Carol”. Vanaf
18:30 is er inloop van de bezoekers en vanaf 19:00 uur een stamppot buffet en erwtensoep. Een postkoets siert het
kerkplein en Excelsior ondersteunt met muziek. Deodaat van der Boon leest een verkorte versie van het verhaal over
Scrooge, de vrek die zichzelf beter leerde kennen. Toegang €15,= incl. eten, excl. drank. Kaarten vanaf eind volgende
week te koop bij het Kerkelijk Bureau en de Kler; ook telefonisch of per e mail(info@pkn-wassenaar.nl). Wij zoeken
nog een aantal vrijwilligers. Vrijwilligers meldt u zich aan via het KB. 0705114068. Bij slecht weer wordt uitgeweken
naar de kerk.
Zondag 23 december 2018 Festival of Lessons and Carols in de ochtenddienst in de Dorpskerk. De 4e adventszondag is in Wassenaar een feestelijke viering van Lessons and Carols: een dienst met lezingen afgewisseld met veel
samenzang. Deze traditie uit Engeland is inmiddels enorm populair in Nederland. Ook in Wassenaar mag deze viering
zich al ruim 10 jaar verheugen in een grote belangstelling. Sinds het begin werkt een projectkoor mee: iedereen die
graag zingt wordt uitgenodigd om op drie zaterdagen mee te repeteren onder leiding van Anneke Jansen. Het
repertoire van het koor bevat nieuwe engelse carols, dit jaar staat o.a. een compositie van Richard Wilberforce,
dirigent van het Hallé Youth choir, de Exon Singers, het Leeds Philharmonic Choir en English voices op het
programma. Hij liet zich inspireren door het schilderij van de Haarlemse schilder Geertgen tot Sint Jans: Geboorte van
Christus (1490).De repetities zijn op zaterdag 8, 15 en 22 december van 14.00-16.00 uur in de Dorpskerk. Intekenen
kan op de intekenlijsten die in de kerken hangen of per email bij rijkjansen@gmail.com of telefonisch 0252-222259.
Beste gemeenteleden, Na een onzekere en zware periode voor ons gezin hebben we zeer goed nieuws. De chemo
behandelingen zijn goed aangeslagen bij Desiree. Uit de laatste pet-scan en bloedonderzoeken is gebleken dat de
lymfeklier kanker is bestreden; voorlopig blijft Desiree wel onder controle; Desiree moet lichamelijk nog wel
aansterken maar door de positieve uitslag zien wij als gezin de toekomst met goede hoop weer tegemoet. Ik wil u allen
bedanken voor uw warme belangstelling, de vele kaartjes bloemen, telefoontjes die wij van velen van u mochten
ontvangen. Mede door deze liefdevolle reacties en uw steun zijn wij deze moeilijke periode doorgekomen Ons gezin
heeft het als een warme deken ervaren en zijn u allen zeer dankbaar. Namens ons gezin nogmaals onze dank, Rob en
Desiree van der Laan
Bezoeker? Wij nodigen u van harte uit om na de dienst een kopje koffie met ons te drinken.
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