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Zondag 18 oktober 2020
Voorganger
Voorlezer
Organist
Collecte
Liederen
Lezingen

: Ds. K. Staat
: Cisca Groeneveld
: Michel Wentink
: Kia Werelddiaconaat
: Lied: Psalm 66: 3, 5 Lied 302: 1, 2 Lied 315: 1 Lied 790: 1, 2, 3 Lied 838: 1, 3 Lied 413: 1, 3
: Lezing: Johannes 13: 12 – 15 Lezing: 1 Petrus 4: 7 – 11

Collectedoel Diaconie
Rwanda – Met zusters werken aan voldoende eten
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig
zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn.
De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de
dorpsgemeenschappen om hen heen.
Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine
boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te
verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun
economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld
hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

Onze felicitaties….
Elke week worden de jarigen en evt. andere feestelijkheden genoemd. Elkaar bezoeken kan, maar we moeten
weer héél voorzichtig zijn. En de nodige afstand houden, een kaartje sturen of even bellen kan ook!! Is eigenlijk
wel net zo veilig. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar
Henk Bosch (zie Rondom THOMAS).
Onze hartelijke felicitaties zijn voor:
-

Nieuwsbrief PG THOMAS, 20e jaargang, nr. 176, 18 oktober 2020
Inleveren stukken voor Thomasnieuws sluit op vrijdag 18:00: thomasnieuws@gmail.com

Beste allen,
Veel dank voor de mooie bos bloemen die ik mocht ontvangen.
Met heel veel plezier maak ik iedere week een Thomasnieuws en wat mij
betreft nog een lange tijd.
Heel blij ben ik met jullie inbreng en vele anderen met mij.
Ga hier vooral mee door want zo houden we Thomasnieuws levend.
Hartelijke groet, Hans Brouwer

Oproep voor kopij voor Rondom THOMAS
Pas ongeveer een maand geleden ontving u de septemberuitgave van Rondom THOMAS. Toch is de uiterste
aanleverdatum voor het volgende nummer al in zicht. De kopij moet op 31 oktober binnen zijn. We ontvangen
uw bijdrage graag per email naar thomasnieuws@gmail.com. Het tweede nummer van de 11e jaargang is voor
de periode van eind november 2020 tot half februari 2021. We laten ons graag verrassen door uw bijdrage!
Namens de redactie, Carin Zwagerman

AGENDA:
Wo. 21 oktober
Wo. 21 oktober

kerkenraadsvergadering
vergadering Kerkrentmeesters

19.30 uur
13.30 uur

De Ark
De Ark
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