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Zondag 22 augustus 2021
Voorganger
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Collectedoel
Liederen
Lezingen

: ds. Jantina de Ruiter
: Carla Benjamins
: Johan de Vries
: ZOA vluchtelingenzorg
: Lied 1005: 1 – 5 Lied: 303 Lied 846: 1, 2 Lied 687: 1, 3 Lied: 885
: Lezing: Spreuken 9: 1 – 10 Lezing: Johannes 6: 41 – 59

Startzondag
Het is bijna zover, de startzondag komt eraan. Dit jaar valt deze zondag op 19 september. De startzondag
commissie heeft met veel enthousiasme een afwisselend programma bedacht. We beginnen met een feestelijke
kerkdienst. Na afloop van de dienst is er koffie met iets lekkers. Als u het leuk vindt om iets te bakken dan kunt u
dat aangeven op de inschrijflijst. Er komt een spannend spel. Daarna een echte high tea! Tijdens de high tea
wordt er ook gezongen. Oude liedjes en favoriete liederen uit het liedboek. U mag een lied doorgeven bij
inschrijving, dan worden er een aantal uitgekozen. Voor het middag programma is het nodig om u van te voren
aan te melden. Er ligt een intakelijst in de kerk, bij de uitgang van de Ark, maar u kunt zich ook opgeven bij Mw.
Ida Bouman: tel. 0613309069. We hopen dat de startzondag het begin zal zijn van een inspirerend jaar.
ds. Jantina de Ruiter, namens de startdienstcommissie

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:
-
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Collectedoel Diaconie

ZOA Vluchtelingenzorg is er voor onze naasten in nood die lijden in deze
gebroken wereld. ZOA is er voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een
oorlog of een ramp. Met hulp van anderen kan ZOA in noodsituaties snel te
hulp schieten. En die naasten ook trouw blijven door te helpen bij het
opbouwen van een nieuw bestaan. Net zo lang totdat ze zichzelf weer kunnen redden.

Dreigende hongersnood in Afrika. Help nu!
ZOA is deze maand met een noodhulpactie gestart. Er komen alarmerende berichten uit Afrika.
Klimaatproblemen zorgen voor extreme droogte, waardoor er een ernstig tekort aan voedsel en water is
ontstaan. Met alle gevolgen van dien: honderdduizenden mensen hebben nu dringend hulp nodig.
Doordat het regenseizoen dit jaar veel later kwam dan normaal, is het grootste deel van alle oogsten mislukt.
Hierdoor is een ernstig voedseltekort ontstaan. De droogte die door het uitblijven van de regen volgde maakt
de ramp compleet: naast de dreiging van hongersnood, is er ook veel te weinig schoon drinkwater.
Snelle hulp is dan ook letterlijk van levensbelang. Met onze steun kan ZOA snel in actie komen om zoveel
mogelijk mensen te helpen. Voor 30 euro is er voor een gezin in nood een noodhulppakket voor één week met
noodzakelijke middelen om te overleven. Zoals voedsel, drinkwater en hygiënemiddelen.
Heel hartelijk aanbevolen!

Geen filmavond van PG THOMAS in september
De op 10 september in Activiteitencentrum Woudrust geplande filmavond
gaat helaas niet door. De maatregelen in verband met het coronavirus
maken het onmogelijk om een filmavond te organiseren zoals we dat graag
doen. We zijn van mening dat te weinig mensen kunnen genieten zolang de
1,5 meter-regel geldt.
We hopen later dit jaar of anders begin volgend jaar wel een film te kunnen
vertonen op onze vertrouwde plek.
Activiteitencommissie PG THOMAS
20e
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Van de redactiecommissie van Rondom THOMAS
OPROEP
een oproep voor kopij voor Rondom THOMAS
Vandaag, 22 augustus zou alle kopij binnen moeten zijn. Als u nog iets wilt insturen, kan dat 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

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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