Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

__________________________________________________________________________________
Zondag 07 juli 2019
Voorganger
Voorlezer
Organist
Collecte
Liederen
Lezingen

: Mw. Ina Broekhuizen (Wognum)
: Mar. v. Klaveren
: M. Wentink
: Binnenlands Diaconaat
: Lied: 829 Lied 287: 1, 2, 3 Lied: 216 Lied 413 Lied: 330 Lied 991: 1, 5, 6, 7, 8 Lied: 695
Lied 978: 1, 3, 4 Lied 416: 4
: Lezing: Psalm 131 Lezing: Marcus 9: 30 – 37
Er valt veel te filosoferen over een kind
én over zijn latere leven, zeker als dat
leven al een tijd op streek is.
Wat is het waardevol wanneer je
veiligheid gekend hebt in je eerste
jaren, wanneer je met een gerust hart
in de armen van je vader of moeder
kon kruipen. In psalm 131 wordt
gesproken over de rust van de ziel bij
God. Het is als de rust en de stilte die
je aantreft bij een kind dat gedronken
heeft bij zijn moeder en rust aan haar

borst. Marcus schrijft ook over een kind. Jezus trekt een kind naar zich toe, plaatst het midden in de kring van
zijn leerlingen en omarmt het. ‘Wie zo’n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt,
ontvangt niet mij, maar Hem die mij gezonden heeft.’ In een kind kun je iets van God zien. Net als in alles wat je
omringt. Tijdens deze zomerdagen genieten we van de wonderen van de natuur. Gewoon thuis in de achtertuin,
lopend of fietsend over paden en dijken, of wat verder van huis waar je nieuwe vergezichten bewondert. Sta dan
stil en open je ogen én je ziel.

“De Taakgroep Pastoraat van Het Vierkant organiseert weer zomeruitjes:
Ons eerste uitje is op 10 Juli naar Het Rundveemuseum in Aartswoud. We vertrekken om 13,15 uur bij de kerk
in Wognum. De kosten zijn 8 Euro, en u kunt zich opgeven bij Cobi Louissen. Tel. 572642.
U bent van harte welkom.”
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Collectedoel Diaconie:
Vakantiepret voor kinderen in armoede
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede.
Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige
oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie
5.000 kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen
met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken
vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een
ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt.

Agenda:
24 juli
26 augustus
27 augustus
3 september
4 september
18 september
24 september

13:30 uur
19:30 uur
09:30 uur
20:00 uur
09:00 uur
13:30 uur
16:00 uur

Vergadering Kerkrentmeesters
Vergadering Diaconie
Vergadering Moderamen
Vergadering Kerkenraad
Vergadering Activiteitencommissie
Vergadering Kerkrentmeesters
Taakgroep Eredienst

De Ark
De Ark
De Ark
De Ark
Torenkamer
De Ark
De Ark
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