Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

__________________________________________________________________________________
Zondag 26 augustus 2018
Voorganger
Organist
Voorlezer
Collecte
Liederen
Lezingen

: Ds. B. Olde (Zwaag)
: Johan de Vries
: Joke v.d. Weyden
: Make-A-Wish
: Lied:156 Lied 25: 2, 7 Lied 147: 1, 3 Gezang 747: 1, 6, 8 Gezang 442: 1, 2 Gezang 150: 1, 2
: Marcus 4: 1 – 9

Collectedoel diaconie
Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18
jaar met een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een allerliefste
wens heeft op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen met een
levensbedreigende ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, die
vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het
verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst een wereld van
verschil betekenen. Make-A-Wish Nederland bestaat sinds 1989 en vervult
ieder jaar ruim 500 liefste wensen.

Van harte aanbevolen!
Van de redactiecommissie van Rondom THOMAS
Nieuws van de werkgroep ‘afscheid ds. Chris Mataheru’.
Let u op de wijziging in het bericht v.w.b. 11 oktober
- Zondag 7 oktober, 10:00 uur laatste ‘gewone ’kerkdienst van ds. Chris Mataheru m.m.v. Nieuwe West-Friese
Cantorij en Johan Gootjes als begeleider. Johan de Vries is organist.
- Donderdag 11 oktober van 17:00 uur – 21:00 uur afscheid voor gemeenteleden PG THOMAS met hapje,
drankje, broodmaaltijd. M.i.v. 9 september ligt er een intekenlijst i.d. kerk. Op deze lijst kunt u vermelden of u
om 17:00 uur of om 18:30 uur wenst te komen. Gerry de Groot is de coördinator (tel. 0226-352592)
- Zondag 14 oktober, 14.00 uur afscheidsdienst voor gemeenteleden, genodigden en belangstellenden.

Namens de groep,
Ina Bak
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Beste Geeske en alle leden van de Zikomo Foundation.
Met deze brief stuur ik de foto's van de begunstigden van de € 500,- donatie.
Dit is het geld dat werd gerealiseerd na de lezingen die je gaf aan de leden van de kerk.
Volgens uw suggestie is dit geld gebruikt voor behoeftige mensen, hongerigen, ouderen en gehandicapten.
Dit geld is allemaal tegelijk gebruikt, zoals je hebt verzocht.
De zusters in de Bangula-gemeenschap hebben een zeer goede en opmerkelijke taak geleverd aan de
behoeftige mensen in de dorpen. Er is een goede samenwerking tussen de zusters en bestuurders om deze
behoeftige mensen te bereiken. Het geld is besteed aan voedsel, kleding en zeep en aan een rolstoel.
Dank u zeer voor deze inspanning en zorg voor de behoeftige mens.
Ik wens u allen het beste toe.
Met vriendelijke groet

Zr. Elizabeth
Nsewa.

Aan de bezorgers van Rondom THOMAS
Het is bijna weer zover dat dankzij de bezorgers alle gemeenteleden een nieuwe Rondom THOMAS bezorgd
krijgen. Een oproep om woensdagmorgen 5 september hun stapeltje te komen halen tussen 11 uur en half 12 in
De Ark in Oostwoud. Als u niet kunt komen, zorgt u dan zelf voor een vervanger? Tot dan!

De redactiecommissie.
Agenda
27 augustus
31 augustus
3 september
4 september
5 september
6 september
18 september

09:30 uur
15:00 uur
20:00 uur
09:30 uur
11:00 uur (v.a.)
14:00 uur
20:00 uur

Vergadering werkgroep ‘Afscheid ds. Mataheru’
Dienst Koggenlandhuis
Vergadering activiteitencommissie
Moderamen Vergadering
Verzendklaar maken en rondbrengen Rondom THOMAS
Vergadering Bezoekgroep
Kerkenraad Vergadering
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De Ark
Midwoud
Bij Ina
De Ark
De Ark
De Ark
De Ark

