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zondag 7 mei in Oostwoud- dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds, C.Th. Mataheru
Organist:
Johan de Vries
Collecte:
PKN Missionair Werk
Liederen:
Lied 131a, 81: 1, 4, 8, 9, Lied 709, Lied 92: 3, 4, 5 en 6, 7, 8,
Lied 943: 1, 2, 5, 6, Lied 762: 1, 4, 5, Lied 704, Lied 708: 1 en 6
Lezingen:
Jesaja 43: 1-12, Johannes 21: 1-14
Eerstvolgende dienst is op 14 mei in Twisk
Voorganger: ds. C. Th. Mataheru
Organist:
Johan de Vries
Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht
In 2013 opende de burgerlijke gemeente
Zwijndrecht Het Badhuis, een project van de Oude
Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het
wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de
wijk zijn, met activiteiten voor jong en oud. Vier
ochtenden in de week is er ‘koffiehuis’, iedere
woensdag een brunch en er zijn buurtmaaltijden. Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bij Het Badhuis,
inmiddels ook pioniersplek van de Protestantse Kerk. “Wij organiseren elke zondagochtend een kinderbijbelclub en
geven de Alpha-cursus waar deelnemers kennismaken met het christelijk geloof. Maar we maken ook deel uit van
de andere activiteiten. We willen als kerk dienstbaar zijn aan de mensen in de wijk.” De collecte maakt
pioniersplekken als Het Badhuis, waar dienstbaarheid aan de wijk de boventoon voert, mogelijk.

AGENDA
08 mei
08 mei
09 mei
10 mei
10 mei
10 mei
11 mei
12 mei
15 mei
16 mei
16 mei
17 mei
17 mei

CANTORIJ
Kerkenraadsvergadering
Geloven Samen
Hebreeuws
Vergadering Activiteitencommissie
Vergadering CvK
Bespreking Begraafplaats Hauwert
FILM: Casablanca
CANTORIJ
vergadering bezoekgroep en
aansluitend: vergadering Pastoraal Ouderlingen
excursie HEBREEUWS-groep
verzendklaar maken + bezorgen Rondom THOMAS

MEDEMBLIK

SHANKA

16.00 uur
20.00 uur
15.30 uur
09.30 uur
16.15 uur
19.30 uur
20.30 uur
19.30 uur
16.00 uur
13.30 uur

Oostwoud
Twisk
De Ark
Opperdoes
bij Ina
Torenkamer
bij Cobie
Woudrust
Oostwoud
Oostwoud
Oostwoud

v.a. 11.00 uur De Ark

Dit jaar gaan we op Hemelvaartsdag samen met
PG Medemblik fietsen voor een doel dat voor
onze gemeente ook het doel van de vastenactie
was: Stichting Shanka / waterpompen in
Cambodja.
Water is van essentieel belang voor dat land, niet
alleen voor meer welvaart, maar voor de
volksgezondheid is schoon drinkwater van
levensbelang. Er sterven helaas veel kinderen
door uitdroging als gevolg van diarree die wordt
veroorzaakt door het drinken van vervuild water.

In de dorpen op het platteland hebben de mensen vaak alleen maar de beschikking over een niet zo diepe, open
waterput. Dit water raakt natuurlijk constant vervuild doordat het zo dicht aan de oppervlakte zit.
Voor € 300 is een dorpje geholpen aan schoon en veilig drinkwater. Zolang de overheid niet zorgt voor schoon
water voor zijn inwoners, is en blijft dit helaas een absolute noodzaak. Er wordt
zo niet alleen schoon en veilig drinkwater verkregen, er ontstaat ook nog eens
een prachtig nevenresultaat. Er worden in de buurt van waterpompen
groentetuintjes aangelegd. Het beschikbare water kan dus ook direct weer
voedsel en misschien een inkomen genereren.
Fietst u mee op Hemelvaartsdag?
Laat u sponsoren door familie of vrienden! Er zijn dit jaar sponsorlijsten beschikbaar. U kunt het sponsorgeld in
Oostwoud in een collectezak doen of het overmaken op rekening NL88 RABO 0333 0073 28, t.n.v. Diaconie PG
THOMAS, o.v.v. ‘Sponsorfietstocht 25 mei’. Wilt u meefietsen, geef u dan op bij Carin Zwagerman of via de
intekenlijst in de kerk.
Bent u sponsor?
Op de intekenlijst kunnen sponsoren aangeven op welke manier men wil bijdragen (een bedrag per fietser / een
vast bedrag).
Op 25 mei is er om 9.30 uur koffie met wat lekkers in de kerk van Oostwoud en om ongeveer 9.45 uur volgt een
korte kerkdienst. Daarna is de fietstocht naar Medemblik.
Meer informatie? Carin Zwagerman, carin@orenmens.nl, 0229-795025
De laatste film van dit seizoen is ‘Casablanca’ (“misschien wel de beste film ooit gemaakt”).
'Casablanca, uit 1942, werd gemaakt terwijl de
Tweede Wereldoorlog nog in volle gang was en
gaat over Rick Blaine, café-eigenaar in Casablanca,
een overgangsplek waar Europeanen het continent
probeerden te ontvluchten om in de Verenigde
Staten te komen. Blaine is een opportunist die zijn
vertrouwen in de mensheid grotendeels heeft
verloren door gebeurtenissen in het verleden. Dat
verandert als verzetsstrijder Victor Laszlo met zijn
vrouw Ilsa Lund in Casablanca arriveren. Blaine en
Lund hebben een gezamenlijke geschiedenis die
door hun plotselinge hereniging weer wordt
opgerakeld.
Het fantastische scenario van de gebroeders Julius
en Philip Epstein en Howard Koch staat nog steeds
als een huis en kent een prettig hoog tempo. Maar
wat Casablanca echt tot de ultieme filmklassieker
maakt, is de chemie tussen de twee
hoofdpersonen. Humphrey Bogart was nooit beter dan als de nukkige Rick Blaine, die het vuur in zijn hart
weer ontstoken ziet worden door de terugkeer van een verloren liefde. En in het gezicht van Ingrid Bergman
zou je makkelijk kunnen verdrinken. De magie tussen die twee is nog steeds ongeëvenaard en is niets
minder dan filmmagie.'
Vrijdag 12 mei, 19.30 uur in Activiteitencentrum Woudrust, Woudrust 13 te Oostwoud. Toegang (inclusief
een kopje koffie of thee): 2 euro. Drankje na de film voor eigen rekening.
Van harte welkom!

