Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

_____________________________________________________________________________
Zondag 14 november 2021
Voorganger
Voorlezer
Organist
Collectedoel
Liederen

: Mw. A. van Putten
: Annie de Beurs
: Johan de Vries
: Kerk in Actie: Guatemala sterke en weerbare vrouwen
: Lied: Psalm 146c: 1, 3 Lied: Psalm 146c: 4, 7 Lied 221: 1, 2, 3 Lied 320: 1, 2, 3
Lied 320: 4, 5 Lied 834: 1, 2, 3 Lied 704: 1, 2, 3
: Lezing: Leviticus 19: 1, 2, 9 – 18 Lezing: Marcus 12: 28 – 34

Lezingen

Mededeling:
Goedemorgen allen,
Op dit moment zijn er nog geen instructies vanuit de landelijke kerk.
Vanmorgen even overleg gehad met Jantina,
Wij stellen:
Kerkdiensten kunnen doorgaan.
Mondkapjes op
Anderhalve meter
En geen koffiedrinken na de dienst. Dan zitten/staan we vaak te dicht op elkaar
HG Siep.

Collectedoel Diaconie
Kerk in Actie Guatemala sterke en weerbare vrouwen.
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te
maken met discriminatie en huiselijk geweld.
Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in
Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en
strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het
centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna
ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft
hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de
vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig
hebben na huiselijk geweld.
Deze collecte wordt weer van harte bij u aanbevolen!
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Lieve mensen,
Graag wil ik even terug komen op de mooie dienst van afgelopen zondag. Die stond in het teken van de
voedselbank i.s.m. PG Medemblik. Die gemeente gaf aardig acte de présence en zodoende hadden we een flink
gevulde kerk. Ook aan de voedselbank was gedacht. Want op de grond ontstond een aardig levensmiddelenwinkeltje.
We zouden ook heilig avondmaal vieren. En omdat er weer nieuwe regels waren gekomen i.v.m. corona, denk
aan anderhalve meter uit elkaar en bij lopen, mondkapje op, dacht ik, hoe zal dat gaan met het brood en de
wijn?
En daarover ben ik nou zo enthousiast dat ik even dit stukje schrijf. We konden tijdens het heilig avondmaal
blijven zitten. En met 5 man/vrouw sterk werd er een schoteltje met brood en wijn/druivensap uitgedeeld ,
met het verzoek gelijktijdig te beginnen.
Ik bedoel het niet oneerbiedig maar het leek op een cateringbedrijf. Ontbijt op bed in dit geval stoel. Met z'n
allen aten we het brood en proefden de drank. Het geheel verliep heel vlot en mooi! Alle complimenten voor
deze uitvoering,
Lieve groet, Joke

Onze felicitaties
Ook deze week worden de jarigen genoemd. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, vooral met de
verontrustende berichten over COVID. Een kaartje sturen of even bellen kan ook!! 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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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 woensdagmorgen 24 november 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.

Ingezonden gedicht
Liefhebben
Wie kan ik voor U zijn?
Wat kan ik voor U doen?
Wees een mens
die blijft geloven.
Wees een mens,
die steeds opnieuw begint.
Wees een mens
die nog kan hopen.
Wees een mens,
zoals God het wil,
liefhebbend met
heel je hart,
met heel je ziel,
met heel je verstand
en met heel je kracht
en de naaste als jezelf.
Bron: Woorden en verhalen die ons raken, Annemieke Wijnkers – Hoedjes / Kees Maas SVD

Vriendelijke groet,
Anke van Putten-Knol

AGENDA:
Dinsdag 23 november

vergadering diaconie, in De Ark

15.30 uur

Woensdag 24 november

verzendklaar maken en rondbrengen Rondom THOMAS,v.a. 11.00 uur

Woensdag 24 november

vergadering kerkenraad

19.30 uur

Woensdag 15 december

vergadering kerkenraad

17.30 uur

Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda,
graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl
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