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Vanwege de Corona-maatregelen zijn
er door de week geen activiteiten in
ons kerkgebouw tot 1 december. De
zondagse kerkdiensten gaan wel door.

NACHT VAN DE THEOLOGIE
Zaterdag 14 november vindt voor de tiende
keer de Nacht van de Theologie plaats waarin
de Theoloog des Vaderlands 2020 en het beste
theologische boek bekend worden gemaakt.
Onze predikant Tom Mikkers is vanaf de eerste
editie hierbij betrokken. Dit jaar is er een live
radiouitzending vanaf 18.30 uur tot 22.00 uur
bij KRONCRV en EO op NPO radio 5. Yvonne
Sprunken presenteert deze avond samen met
Tom Mikkers. Op de vroege zondagochtend
van 15 november -tussen 6.00 uur en 7.00 uurschuift Tom aan op NPO radio 1 als side-kick in
het programma 'Dit is de Zondag'.

KERKDIENSTEN LIVE EN ONLINE
Zondag 15 november
Ds. Jan van Aller en organist Hero de Boer.
Jan van Aller was tot voor kort predikant
in de Protestantse Gemeente Haarlem. In
september startte hij als geestelijk
verzorger bij de politie.

DANKJEWEL KARIN
In de kerkdienst op 8 november stonden we
ook even stil bij het voorzitterschap van Karin
Vogelaar. Tom Mikkers maakte een kort filmpje
om onze dank te onderstrepen. U kunt dat
filmpje terugzien op ons YouTube-kanaal via
deze link .

Zondag 22 november
Ds. Tom Mikkers en organiste Elly Rote. In
deze dienst herdenken we de
overledenen.
AANMELDEN
U kunt zich opgeven via e-mail:
secretaris@vrijzinniginwassenaar.nl of
telefoon/whatsapp: 06-50453457. De
kerkdiensten zijn live te volgen via
vrijzinniginwassenaar.nl. Voor de dienst
van 22 november zijn beperkt plaatsen
beschikbaar, omdat we familie van
overledenen hebben uitgenodigd.
MONDKAPJE
Het is verplicht om een mondkapje
te dragen in de het kerkgebouw
en de publieke ruimtes, wanneer u
zich door het gebouw verplaatst.

DE NOVEMBER & DECEMBER COLLECTE
Tijdens de afgelopen maanden hebben we
ons beperkt tot één collecte ten behoeve van
een goed doel. Dit betekent dat we de collecte
van de laatste twee maanden van dit jaar
bestemmen voor het werk van onze eigen
geloofsgemeenschap. Hierdoor kunnen we het
jaarlijkse tekort iets kleiner maken. We hopen
dat u in deze maanden royaal bijdraagt. Voor
dit doel kunt u uw bijdrage overmaken op
onze bankrekening NL21 ABNA 0484 6592 27
t.n.v. VGG NPB Wassenaar o.v.v. collecte
november/december.

