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Diaconale collecte: Hospice Wassenaar
De diaconale collecte is vandaag voor het Hospice Wassenaar. Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en
nog maar een paar maanden of minder te leven hebben wil Hospice Wassenaar een thuis bieden, juist als
de verzorging ,medische ,maar vooral ook sociale zorg, thuis niet meer mogelijk is voor de patiënt of voor
de mantelzorgers (familie, vrienden, buren) De eigen-of plaatsvervangende .huisarts blijft
verantwoordelijk voor de medische zorg, ,samen met de in terminale zorg gespecialiseerde
verpleegkundigen die 24 uur per dag aanwezig zijn. .Maar minstens even belangrijk is al die andere
beschikbare zorg. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat staan er twee vrijwilligers ( dus acht uur per
dag ) klaar om aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen.
Aanvullende giften kunt U doen via rek nr. NL95 RABO 0128 085 002 tnv Diaconie Prot. Gem.
Wassenaar. Vermelden “ Hospice Ambassadeur W .Mensing, Dorpskerk.
De opbrengst van de diaconale collecte uit de drie kerken van vorige week, bestemd voor Siloam
Village bedroeg: € 566,78. Alle gevers hartelijk dank.
Volgende week, zondag 11 november, wordt gecollecteerd voor de Dutch Dental Care Foundation. .
Gespreksgroepen
De gespreksgroep Studenten II komt vanmiddag bijeen in de Pastorie om 16.00 uur.
Op woensdagavond 7 november komt de gespreksgroep Middenkader bijeen om 20.30 uur in de Pastorie.
Donderdag ochtend kring: Op donderdag 8 november komt de donderdagmorgenkring bijeen in de
Messiaskerk (10.30-12.00 uur). We lezen het hoofdstuk over Genesis uit 'Intussen is het ook weer licht
geworden'.
Altijd Welkom.
Woensdag 7 november a.s. is er een presentatie door de heer K. Hoorn : WASSENAAR, LUCHTIG EN
GRONDIG. De middag van Altijd Welkom begint om 14.30 uur in de Messiaskerk
Sophiekehuis
Vrijdagochtend 9 november, om 10.00 uur, wordt het Heilig Avondmaal gevierd in de Theaterzaal van
het Sophiekehuis. Voorganger is ds. Van der Boon. Organist is Cees van Delft. Hartelijk welkom! Er is
dan s' avonds geen weeksluiting
Gedachtenisconcert Ensemble Archipel
In samenwerking met de Raad van Kerken Wassenaar voert het Ensemble Archipel o.l.v. Anneke Huitink
op 11 november 2018 om 16.00 uur in De Goede Herderkerk (Stoeplaan 2) de “Petite Messe Solennelli”
van Rossini uit. Tussen de gezongen en gespeelde stukken zullen enkele Wassenaarse voorgangers korte
meditatieve woorden spreken. Het concert duur circa 1,5 uur. De toegang is vrij. Na afloop is er een
collecte ter bestrijding van de kosten.

CANTATEDIENST IN DE DORPSKERK.

Op zondag 11 november, van 19.15 tot 20.15 uur, zal het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels
twee Motetten van Johann Sebastian Bach ten gehore brengen in de Dorpskerk.
Het zijn Motet BWV 159: "Ich lasse dich nicht" en Motet 229: "Komm Jesu, komm".
Liturg in deze Cantatedienst is Ds. Deodaat van der Boon en organist is Rijk Jansen.
Commissie Kerkconcerten Dorpskerk
Muziek Matinee Messiaskerk: 11 november
Muziek Matinee Messiaskerk op zondag 11 november van 15.30 tot 16.30 uur met het programma
Music for a While met Liat Alkan-Heymann , sopraan en Marie Searles , piano.
Met deze beroepsmusici maken we “een reis door de tijd “ met muziek van Purcell tot Ralph Vaughan
Williams . Het programma omvat liederen van Purcell, Händel, Haydn, Mozart, Schubert, Brahms en
Vaughan Williams .
Liat Alkan-Heyman is een goede bekende van de Messiaskerk.Ieder jaar dirigeert zij bij de MMM het
community choir van de Amerikaanse school waarbij ze ook solo zingt. Marie Searles is concertpianiste.
Toegang vrij; uitgangscollecte; de Tea Inn begint om 14.30 uur.
Gebedsbrief
Iedere week wordt er een gebedsbrief gemaakt en rondgestuurd per mail. De gebedspunten worden aan
geleverd 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).
Wijzigende rekeningnummers
Vanaf volgende week wijzigen alle bankrekeningnummers van de kerk. Gaarne noteren:
Protestantse Gemeente te Wassenaar
NL84RABO0373732171
Begraafplaats Dorpskerk Wassenaar
NL31RABO0373732252
Protestantse Gemeente van Wassenaar iz Kerkblad
NL53RABO0373732244
Protestantse Gemeente iz. Quotum Collecte
NL75RABO0373732236
Protestantse Gemeente iz. Solidariteitskas
NL97RABO0373732228
Restauratie Ramen Dorpskerk Wassenaar
NL34RABO0373732198
De nummers worden ook op de website genoemd.
Bezoeker
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst een kopje koffie met ons te drinken. de
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