Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

__________________________________________________________________________________
Zondag 8 juli 2018
Voorganger
Organist
Voorlezer
Collecte
Liederen
Lezingen

: Ds. Chr. Mataheru
: Henk Vogelsang
: Cisca Groeneveld
: Nieuw Hydepark
: Lied 647: 1, 4 Lied: Psalm 63: 1, 2, 3 Lied: Psalm 139: 1, 2, 14 Lied 316: 1, 2, 3 Lied: 316: 4
Lied 146a: 1, 2, 4, 7 Slotlied: 315
: Lezing: Deuteronomium 30: 11 – 20 Lezing: Johannes 15: 9 – 17

Collectedoel diaconie:
Nieuw Hydepark is een accommodatie voor zorgvakanties,
groepsvakanties en conferenties.
De deuren van Nieuw Hydepark staan 46 weken per jaar wijd open
voor mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Ze zijn ziek
of hebben een beperking, waardoor ze niet zelfstandig er tussenuit
kunnen. Het Rooseveltpaviljoen in Nieuw Hydepark is, dankzij de
steun van vele gemeenten, ingericht met hoog-laagbedden,
aangepaste toiletten en douches. Ook zijn er geschikte rolstoelen en fietsen beschikbaar. In het nieuwe gebouw
zijn inmiddels al veel vakanties achter de rug. Ook veel mantelzorgers en hun
partners konden er onbezorgd genieten. Graag wil de Protestantse Kerk de
zorg nog kleiner maken en goedkope vakanties bieden aan mensen die het
bedrag moeilijk op kunnen brengen. Want juist in tijden van hectiek en grote
zorg om een ander mag de grootte van de portemonnee niet bepalend zijn
voor rust en aandacht. De PKN hoopt met elkaar voldoende geld bijeen te
brengen om de vakantiekosten voor gasten laag te kunnen houden.

Helpt u mee?
Agenda
17 juli

09:30 uur

Moderamen vergadering
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de Ark

Rolstoelduwers gezocht
Nog een aantal weken, en dan vaart de Prins Willem-Alexander weer met vakantiegasten door Nederland. Het
schip zal deze zomer o.a. aanmeren in Hoorn en in Alkmaar, en wel op de volgende dagen:
Donderdag 2 augustus
Hoorn, Houtenhoofd/Oostereiland, aankomst schip 14.00 uur, duwers vanaf 14.45 uur
Woensdag 8 augustus
Alkmaar, Kanaalkade 40, aankomst schip 14.00 uur, duwers vanaf 14.45 uur
Onze vraag is of u zou kunnen/willen helpen, op één of meer van bovenstaande dagen;
Informatie en aanmelden graag per mail of via onderstaand telefoonnummer. Vermeld bij uw aanmelding voor
welke dag(en) het is, en met hoeveel personen u komt.
Alvast bij voorbaat hartelijk dank!
Met een hartelijke groet,
Wim van der Tas
Coördinator Vrijwilligers
Hetvakantiebureau.nl
Driebergsestraatweg 50
3941 ZX Doorn
tel. 0343 74 58 98
www.hetvakantiebureau.nl
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