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Adieu Kerkbrief
Dit is de laatste afgedrukte Kerkbrief met kerkelijke wetenswaardigheden, die U bij Uw liturgie kreeg uitgereikt.
Zoals U inmiddels bekend, wordt de Kerkbrief vanaf heden vervangen door de PGWekelijks, die door een team
van gemeenteleden wordt opgesteld en elke donderdag door het Kerkelijk Bureau digitaal wordt verspreid en
waarin het actuele kerknieuws staat vermeld. Mocht U de PGWekelijks nog niet ontvangen en toch op de hoogte
willen blijven, dan kunt U zich daarvoor aanmelden door Uw email adres door te geven aan het Kerkelijk Bureau:
info@pkn-wassenaar.nl.Voor die gemeenteleden, die niet over een computer beschikken en de PGWekelijks dus
niet digitaal kunnen ontvangen, (let wel : alléén voor hen!) ligt een aantal afgedrukte exemplaren om mee te
nemen op de leestafels in de kerken.
Indien U een bericht in de PGWekelijks wilt plaatsen, dan kunt U dit inzenden naar nieuwsbrief@pknwassenaar.nl, of dit doorgeven aan het dienstdoende redactielid (rooster is bij het Kerkelijk Bureau bekend).
Uiterlijke inlevertermijn is woensdag 18.00 uur.
Diaconale Collecte
De diaconale collecte is vandaag bestemd Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn,
en al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de 17de
eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen. Nu is De Bakkerij een modern
kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie
Leiden geven hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur met speciale
aandacht aan vluchtelingen, dak- en thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen en/of in dringende financiële
problemen raken.
De opbrengst van de diaconale collecte van vorige week bedraagt € 1.130,97
De diaconale collecte van volgende week, zondag 10 februari, is bestemd voor Kerk in Actie/Opvang
straatkinderen in Yogjakarta.
Gesprekskringen
Op dinsdag 5 februari komt Kring Margriet om 20.00 uur bij elkaar bij Bas en Ingeborg, Van Zaeckstraat 6, Den
Haag. We lezen het hoofdstuk over Jesaja uit van Alex van Ligten’s : ‘Intussen is het ook weer droog geworden’.
Woensdag 6 februari – woensdagmiddag gespreksgroep bij Hans Putter
We bespreken een onderwerp dat raakt aan geloof, muziek en beeldende kunst. Wie wil, sluit zich op 6 februari
aan, op Storm van ’s Gravesandeweg 4, van 14.30 tot 16.00 uur. Deze keer gaat het over “de moderne Haman”.
Haman komt voor in het boek Ester als hét voorbeeld van de antisemiet. We bespreken een kort gedeelte uit het
boek Ester en vergelijken fragmenten uit verschillende muziekstijlen. Deze fragmenten helpen bij een gesprek
over ieders eigen identiteit: maak je die zelf, of krijg je die aangereikt vanuit je voorgeslacht? Pieter van Winden
Kerk & Kunst
Opening expositie 'Vogelvlucht' op zaterdagmiddag 9 februari om 15.00 uur in de hal van de Messiaskerk.
Tentoongesteld wordt werk van Maarten Wijnaendts van Resandt. Jilles de Klerk zal met de kunstenaar in
gesprek gaan. Iedereen van harte welkom.

Altijd Welkom
Op woensdagmiddag 6 februari a.s. speelt voor ons het Salonorkest Serenade , o.l.v. Lodewijk Rijfkogel. De
bijeenkomst in de Messiaskerk begint om 14.30 uur.
Muziek in het Inloophuis Messiaskerk
In principe zal elke donderdagmiddag muziek ten gehore gebracht worden in de Messiaskerk. Dat kan zijn :
orgelspel door één van onze organisten, een groep Iraniërs met traditionele zang en dans, het jazz ensemble de
Swingopaters op 27 februari . Contactpersoon : John Mewissen.
Valentijnsavond 14 februari in de Messiaskerk
Heel graag nodigen we U allen nog eens van harte uit voor de feestelijke Valentijnsavond in de Messiaskerk. Een
avond met optredens van gemeenteleden -jong en ouder- en een heerlijk diner verzorgd door het ervaren culinaire
team, Peter en Janny Woudsma en Koos en Lenie van den Akker. Spreekstalmeester is Ds. Jan Rinzema.

Het zal goed zijn om in deze drukke en turbulente tijd eens onbekommerd bij elkaar te zijn en te genieten van
alles wat ons als kerk is gegeven: eenheid, verbondenheid, schoonheid en liefde.
Heel stiekem willen we deze avond ook onze voorganger Jilles de Klerk in het zonnetje zetten. Niet zozeer omdat
het zijn verjaardag is, maar vooral om hem in deze tijd, waarin er veel van hem gevraagd werd en wordt, onze
genegenheid en waardering te tonen.
Laat u zich vooral niet afschrikken door de eerder gesuggereerde artistieke bijdrage. Die mogelijkheid staat nog
steeds open, maar is in geen enkel opzicht een vereiste. De gezamenlijkheid staat voorop!
Locatie: Messiaskerk. Tijd: 18.30-21.30 uur. Kosten 10 euro (excl. drankjes). Opgave bij Sheila Keilholz
(keilholzsheila@gmail.com of via 06-15377220)
Verzoek ‘Crea’-stand Bazaar
Bent u al aan het opruimen geslagen of gaat u dat nog doen? Komt u dan toevallig wol, katoen, borduurgaren,
stofjes, knopen e.d. tegen die u eigenlijk wel kwijt zou willen. Dat kan dan nu. Want de medewerksters van de
‘Crea’-stand, die afgelopen jaar voor het eerst op de Bazaar was, kunnen uw overbodige handwerkmaterialen heel
goed gebruiken. Er staat een doos voor handwerkmaterialen in de hal van de Messiaskerk. U kunt het ook geven
aan de koster of aan één van de medewerksters van de Crea-stand: Lenie v.d. Akker, Irene Deijl, Marianne
Simons, Ankie Maatita. Stina de Geus en Meta Tukker.
Beroepingscommissie begonnen
In de afgelopen week kwam de beroepingscommissie voor het eerst bijeen. De kerkenraad heeft bij de samenstelling van de commissie gelet op een gelijke verdeling vanuit de drie wijken. Met vreugde heeft de kerkenraad
als lid van de beroepingscommissie aangesteld: Daniëlle van Duijn, Peter van Ede, Klaske Hoekstra, Gerda
Hogewoning, Arjan Kaaks, Dorottya de Vries,Arno Quack, Doeke Meijer, Annemarie de Lind van Wijngaarden.
Voor al uw vragen en opmerkingen betr. het beroepingswerk kunt u terecht bij de scriba. Vanaf nu tot 19 maart
kunt u aan de scriba (Wilma Verschoor: pgwscriba@gmail.com 0613119899). de namen van volgens u geschikte
predikanten laten weten, voorzien van uw eigen naam, en het liefst ook met adresgegevens van ‘uw’ predikant.
Dinsdag 5 februari - Spelen met vuur voor tieners vanaf 12 jaar
‘Spelen met vuur’ is de maandelijkse maaltijd met tieners; het is een lopend vuur door Wassenaar. Steeds van
17.30 tot 19.00 en op een andere plek, om te eten, te praten en een spel te doen. We starten op 5 februari bij en in
de Kievietkerk, Oranjelaan 2. We eten soep, door Marijke Smit klaargemaakt. We spelen levend Cluedo: wie veroorzaakt met welke middelen op welke plek zoveel tegenslag op onze wereld? Op zondag 10 februari collecteren
we b.v. voor straatkinderen in YogJakarta. Maar hoe komt het dat kinderen op straat moeten opgroeien? En heeft
God daarmee te maken? We spelen levend Cluedo ook andersom: wie kan op welke plek met welke middelen iets
doen aan het lijden van straatkinderen. En heeft God dáár dan iets mee te maken? We leggen er het verhaal van
Ester naast. Want als er één op haar plek en met haar middelen iets gedaan heeft aan een dreigende ramp, dan is
zij het wel. En dan de hamvraag: jijzelf? Maakt het verschil hoe jij leeft? Of voel je je machteloos? En God dan?
De andere “spelen met vuur”s zijn op 5 maart, 2 april en 7 mei. Jilles de Klerk en Pieter van Winden
Zondag 10 februari - Kids Church in de Kievietkerk
Met ouders van basisschoolkinderen en met de leiding van de kinderwoorddiensten van de drie wijken bereiden
we elke maand één dienst voor, die van “Onze Hulp” tot “Ga nu heen” geschikt is voor alle leeftijden. De
kinderen blijven dus in de dienst en zijn betrokken bij de uitvoering ervan. Evenals de leiding van de kindernevendiensten uit de drie wijken. Zondag 10 februari is de eerste van deze serie die we Kids Church noemen.
Deze keer in de Kievietkerk. In de andere kerken is op die zondag geen kinderwoorddienst, wel is er overal
voorzien in iets van kinderopvang. Volgende week volgt meer nieuws.
Bezoeker? Dan nodigen wij U van harte uit, om na de dienst met ons een kopje koffie te drinken .
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