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Zondag 29 augustus 2021
Voorganger
Voorlezer
Org anist
Collectedoel
Liederen
Lezingen

:
:
:
:
:

Mw. C. Hoekstra – Baarda (Makkum)
Ina Bak
Heije Wubs
Rudolphstichting
Lied 283: 1 – 5 Lied 150: 1, 2 Lied 885: 1, 2 Lied 939: 1, 2, 3 Lied 416: 1 – 4
Lied 885: 1, 2
: Lezing: Psalm 121

Collectedoel Diaconie
Ruimte scheppen voor ieder kind
De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. De wens en
het werk van de stichting is dat uithuisgeplaatste kinderen in
Jeugddorp De Glind de kans en de ruimte krijgen om zo gewoon
mogelijk op te groeien.
De Rudolphstichting biedt een inspirerende en veilige leefomgeving
aan kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Het doel
van de stichting

is om

een omgeving

te creëren

waarin

uithuisgeplaatste kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun
toekomst.
Voor deze kinderen en jongeren ondersteunt de stichting gezinshuizen in heel Nederland. Ook zet de stichting
zich in voor jeugddorp De Glind, een kleine dorpsgemeenschap waar kwetsbare kinderen al meer dan 100 jaar
met professionele steun veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst. De stichting doet dat door
voorzieningen te subsidiëren en grond en gebouwen te beheren.
De Rudolphstichting kan niet zonder de steun van derden. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
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Startzondag
De startzondag komt eraan. Voor het middagprogramma is het nodig om u van tevoren aan te melden. Er ligt
een intakelijst bij de uitgang van de Ark, maar u kunt zich ook opgeven bij mw. Ida Bouman: tel. 0613309069. Als
u het leuk vindt om iets te bakken dan kunt u dat aangeven op de lijst. U mag een lied doorgeven bij
inschrijving, dan worden er een aantal uitgekozen. 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:
-

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

Aan de bezorgers van Rondom THOMAS
Het is bijna weer zover dat dankzij de bezorgers gemeenteleden en belangstellenden een nieuwe Rondom
THOMAS bezorgd krijgen. Een oproep aan de trouwe bezorgers om woe nsdagmorgen 8 september hun stapeltje
te komen halen tussen 11 uur en half 12 in De Ark in Oostwoud. We zorgen – zo je wilt – altijd voor een kopje
koffie. Als je niet kunt komen, zorg je dan zelf voor een vervanger?
De redactie-commissie.
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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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