Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

_____________________________________________________________________________
Zondag 15 augustus 2021
Voorganger
Voorlezer
Organist
Collectedoel
Liederen
Lezingen

: ds. M. Erkelens (Alkmaar)
: Ina Bak
: Johan de Vries
: Kia Zending
: Lied 612: 1, 3 Lied 992: 1, 4 Lied 139: 1, 14 Lied 315: 1, 3 Lied 422
: Lezing: Johannes 8: 1 – 11

Thema: Stoppen met zondigen?

Van de redactiecommissie van Rondom THOMAS
OPROEP
een oproep voor kopij voor Rondom THOMAS
De kopij moet op 22 augustus binnen zijn. Graag uw reactie per email naar redactie@pg-thomas.nl Het 1e
nummer van de 12e jaargang van Rondom THOMAS is het herfstnummer en is voor de editie van medio september
tot eind november. Het is de start van een nieuwe periode: een nieuw seizoen, hopelijk zonder coronabeperkende
maatregels.
Wij als redactiecommissie laten ons graag verrassen met uw bijdrage voor dit herfstnummer. Doet u mee?
Namens de redactie,
Ina Metselaar-Bak

Agenda
17 augustus

14:00

Vergadering startzondag

de Ark
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Collectedoel Diaconie
Pakistan – Christenen staan sterker in hun geloof
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en
onzeker. Zij maken deel uit van een minderheid. Ook horen
ze bij de laagste klasse en daarmee bij de armste
bevolkingsgroepen. Veel christenen weten bovendien
relatief weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie
bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en
vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat
studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen
volgen over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn
onder meer via internet te volgen. Ieder jaar doen
daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader van de kerk en staan
dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?
Wat kan Kerk in Actie doen met bijdragen van ons en anderen?
34 euro: één vrijwilliger leert de basiscursus geven
500 euro: organisatie van een regionale studentendag waar 200 studenten samenkomen

Onze felicitaties…
Ook deze week worden de jarigen genoemd. Elkaar bezoeken kan gelukkig
weer, maar we blijven voorzichtig. Een kaartje sturen of even bellen is veiliger!!
Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt
bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).
Onze hartelijke felicitaties zijn voor:
−
−

Geheugensteuntje collecte
U mag in plaats van wekelijks in de collectezak uw bijdrage ook overmaken naar het rekeningnummer van de
Diaconie: NL88 RABO 0333 0073 28. En voor het plaatselijk werk naar het rekeningnummer van het College van
Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344 2502 02.
U weet dat de nood wereldwijd groot is, maar ook voor het plaatselijk werk is uw bijdrage hard nodig. Natuurlijk
mag u uw bijdrage ook afgeven bij respectievelijk Mineke Brouwer (diaken) of Haije Bouwman
(kerkrentmeester). De voorkeur gaat echter uit naar overmaken op de rekeningnummers. U kan dit bijvoorbeeld
eenmaal in de maand doen. Dan zorgen wij voor een eerlijke verdeling.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
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