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___________________________________________________________________________________________

Bedankje mw M. de Wit en kinderen
Van harte willen wij een ieder bedanken voor de vele lieve en troostvolle woorden na het overlijden van mijn
man en onze vader Teun de Wit. Het geeft ons een warm gevoel dat wij als Messiaskerkgemeente zo met
elkaar verbonden zijn.
Diaconale collecte voor De Voedselbank
We collecteren deze zondag voor de Voedselbank in Wassenaar. Er zijn vele gezinnen en particulieren die deze
maand iets extra's kunnen gebruiken. Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan. U kunt ook uw
Douwe Egbertsbonnen inleveren, zodat er koffie voor gekocht kan worden. 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 ‘De Voedselbank’. Contactpersoon: mw W. Buitink (Kievietkerk).
De opbrengst van de diaconale collecte uit de drie kerken van vorige week, bestemd voor ‘Dokters van de
Wereld’, bedroeg: € 599,01
Volgende week, 16 december, wordt gecollecteerd voor Nes Ammim (Israël). Voor nadere informatie kunt u
kijken op de site www.nesmmim.nl
Gespreksgroepen
• Maandag 10 december 20.00 uur komt kring Basics bij elkaar bij Anne Marie en Rob de Lind van
Wijngaarden (Groot Hasebroekseweg 47). We lezen uit Stand-up Theology het hoofdstuk 'Food' (p. 43-55).
• De gespreksgroep o.l.v. B. Boonstra komt op 11 december om 11.00 uur samen in de Messiaskerk.
• 13 december 10.30-12.00 uur komt de Donderdagmorgenkring bij elkaar in de Messiaskerk. We lezen en
bespreken het hoofdstuk 'Exodus' uit 'Intussen is het ook weer droog geworden'.
• 13 december 10.30-12.00 uur, bestuurskamer Van Ommerenpark: kring Sofie over Tobit. In november hadden
we een uiterst geanimeerde ochtend met de kring Sofie. We hebben de eerste hoofdstukken van Tobit
besproken. We legden er een ets van Rembrandt naast. Zo zagen we de opbouw van het verhaal én proefden
iets van de troost die dit verhaal geeft aan de lezer van deze tijd. We gaan door met het middendeel van Tobit,
vanaf hoofdstuk 3. Ook wie het vorige gesprek niet meemaakte, kan aansluiten. In januari sluiten we de cyclus
over Tobit af.
Kersthuis in de Kievietkerk
Woensdag 12 december van 11.00-14.30 uur is een gedeelte van de Kievietkerk weer omgetoverd tot Kersthuis.
Naast koffie met gebak en /of een heerlijke lunch kunt u wederom kerststukjes en andere kerstartikelen kopen.
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 06 24555422. De opbrengst van deze dag is bestemd voor de stille diaconie
Oecumenische dienst
De St. Jozefkerk en de Messiaskerk houden op 14 december om 19.00 uur een gezamenlijke oecumenische dienst
in de Messiaskerk.
Koorruïnelezing 13 december door Anne Schulte Nordholt: Hoe de beer van zijn troon gestoten werd
De beer heeft voor ons een beetje het imago van een goedige lobbes, een kermisklant, een teddybeer. Toch is dat
niet altijd zo geweest. Integendeel; tot aan de middeleeuwen was de beer het machtigste en meest gevreesde dier,
de koning der dieren. De vroege bekeerders wendden alle mogelijke middelen aan om de beer te ontkrachten en de
leeuw, als christelijk symbool, in zijn plaats op de troon te zetten. Hoe dat gaandeweg gebeurde, kunnen we
prachtig zien in de wijze waarop de beer door de eeuwen heen werd afgebeeld. Een verhaal over hoe woord en
beeld als propaganda gebruikt worden om de publieke opinie te beïnvloeden. Kosten €7,50 (incl. koffie, thee en een
drankje na afloop). Inloop 19.45 uur, aanvang lezing: 20.15 uur.
Weeksluiting Sophiekehuis
Vrijdagavond 14 december om 19.00 uur gaat ds. Van der Boon voor in de weeksluiting, gehouden in de
theaterzaal van het Sophiekehuis. Wij zijn blij met zijn komst, maar ook verdrietig omdat dit de laatste keer is
dat hij in de weeksluiting zal voorgaan. Een avond met een bijzonder tintje. U bent van harte uitgenodigd.

Herinnering: Kerstlunch vrijdag 14 december
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.
Feestelijke dienst 16 december in de Kievietkerk
In de dienst van zondag 16 december worden Reneé von Balluseck, Liesbeth Jonkman, Ria de Lind van
Wijngaarden en Marjan Dubbelboer als nieuwe pastoraal bezoeker aan u voorgesteld. Samen met de notulist
van de wijkraad, Lodewijk van Dijk. De wijkraad van de Kievietkerk is erg blij dat zij zich willen inzetten voor
het werk binnen onze gemeente. Ook zij zullen wat hen in vertrouwen wordt verteld geheim houden.
Kerstprogramma MMM op 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 : 15.30-16.30 uur. Toegang vrij, collecte bij de uitgang. De Tea Inn
begint om 14.30 uur.
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 06-15377220, 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).
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.
Bezoeker
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst een kopje koffie met ons te drinken. de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerkelijk Bureau
W www.pkn-wasenaar.nl
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