
NIEUWSBRIEF 9
28 ARPIL 2023

Kerkdiensten aanvang 10.30 uur
30 april met Erik Asscher 

7 mei met Marie Louise Dutilh 

Ds. Marie Louise
Dutilh, onze eigen
predikant gaat deze
dienst voor.

Om 10.00 uur vertrekken we vanaf station Gouda
en lopen een deel van het Pelgrimspad. Voor wie
dat kan, lopen we het eerste half uur in stilte via
Haastrecht en Vlist naar Schoonhoven, een
wandeling van ongeveer 15 km.  Vanaf
Schoonhoven pakken we samen de bus terug naar
het station in Gouda. Meer informatie vindt u op
onze site.
Wandelt u ook mee? Laat het even weten. 
e-mail: dominee@vrijzinniginwassenaar.nl

Wandeling 6 mei

Boek en koffie  10 mei

Dodenherdenking op 4 mei
Donderdag 4 mei organiseert de Raad van Kerken
Wassenaar een oecumenisch avondgebed, waarin
de slachtoffers van oorlogen en conflicten worden
herdacht. Er zal worden stilgestaan bij de mensen
die hun leven gaven voor vrede en veiligheid. Dit
jaar zal het Ensemble Archipel dat onder leiding
staat van Anneke Huiting, ‘Funeral Sentences’ en
‘Music for the Funeral of Queen Mary’ van Henry
Purcell uitvoeren. U bent van harte uitgenodigd
aanwezig te zijn.
Het begint om 19.00 uur in de Kievietkerk
Met het oog op de herdenking bij het monument
op de Schouwweg later op de avond is de dienst
om 19.30 uur afgelopen.

Filosofisch Café 10 mei 
over Marcus Aurelius en de Stoïcijnen

Volgens stoïcijns practicus Dennis de Gruijter is de
stoïcijnse filosofie bij uitstek geschikt om grip te
krijgen op de problemen van onze tijd. Beperkingen
door een pandemie of een oorlog die veel
vanzelfsprekendheden onder druk zet, vragen om
een andere levenshouding. De filosofie van Marcus
Aurelius en de Stoïcijnen kan je daarbij helpen.
Aanvang 20:00 uur; toegang € 10, leden € 5.

Kom even langs voor een
gezellige ontmoeting. Cd's
meenemen mag ook.
Vanaf 11 uur kunt u boeken
ruilen en de koffie staat
klaar.

Lintje voor Karin Vogelaar
Op woensdag 26 april ontving onze voorzitter
Karin Vogelaar de onderscheiding Lid van de
de Orde van Oranje Nassau uit handen van
burgemeester De Lange. 
Haar inzet en betrokkenheid voor onze
geloofsgemeenschap is niet onopgemerkt
gebleven. En niet alleen voor de NPB, maar ook
voor onder andere het Residentie Kamerkoor,
de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk en
de Stichting Theatertrein zette Karin zich met
enthousiasme in als bestuurslid en zangcoach.

Ds. Erik Asscher is sinds
2019 werkzaam als
predikant in de
Protestantse Gemeente
Wieringen. Daarvoor
was hij lange tijd
werkzaam in
verschillende functies bij
de dienst geestelijke
verzorging van de
krijgsmacht. 


