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Voorganger
Voorlezer
Org anist
Collectedoel
Liederen
Lezingen

:
:
:
:
:

Ds. Chris Mataheru (Hoorn)
Mineke Brouwer
Johan de Vries
Kia Werelddiaconaat
Lied: Psalm 139: 1, 2, 14 Lied 531: 2, 3 Lied 841: 1, 2, 3 Lied 841: 4 Lied: 351
Lied 908: 1, 4, 6
: Lezing: Marcus 8: 31 – 38 Lezing: Filippenzen 3: 1 – 11

Bij de lezingen van vandaag
Met de lezing uit Marcus 8 bevinden we ons in het hart van het evangelie. Het gaat daar over het volgen van
Jezus. Maar wat is dat en hoe doe je dat? Kunnen wij dat eigenlijk wel, Jezus volgen, als je Jezus vandaag hoort
zeggen: “Indien iemand wil volgen, achter mij aan, hij verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op en volge mij”.
Zelfverloochenining? Wat bedoelt Jezus? Daarover zal het vandaag gaan. Eén opmerking daar nog bi j: Het woord
‘ziel’, dat we in onze tekst horen, betekent in de Bijbel iets anders dan wat wij er doorgaans onder verstaan. In de
Bijbel staat de ziel niet tegenover of naast of in het lichaam, maar wordt bedoeld: De mens helemaal, wie hij is. Je
zou dan ook kunnen vertalen met ‘het leven’. Dus: ‘wie zijn ziel wil behouden, zal haar verliezen’, is hetzelfde als
‘wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen’. Ook geen gemakkelijk woord, overigens! En ook daarover zal het
vandaag gaan.

Collectedoel Diaconie
Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana
trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop
daar werk te vinden. De meesten van hen
komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het
vertrek van jongeren uit het noorden
ontmoedigen door hen kansen te bieden in
hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie
kunnen ze een praktisch vak leren, zoals
kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze
voorgangers op.
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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 a .s. woe nsdagmorgen 8 se ptember 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 redactiecommissie.

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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