Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

_____________________________________________________________________________
Zondag 22 mei 2022
Voorganger
Voorlezer
Pianist
Collectedoel
Liederen
Lezingen

: ds. M. Erkelens (Alkmaar)
: Mineke Brouwer
: Johan de Vries
: Taalhuis Westfriesland
: Lied 43: 3, 4 Lied: 274 Lied 313: 1, 5 Lied 315: 1, 3 Lied: 422
: Lezing: Korintiërs 1: 18 – 25 Lezing: Korintiërs 15: 12 – 20

Onze Felicitaties
Dit zijn de jarigen komende week ... Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig. Een kaartje zenden kan
altijd of even bellen of een mailtje sturen!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt
bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).
Onze hartelijke felicitaties zijn voor :
-

AGENDA:
Donderdag 26 mei

fietsen en sparen voor het Inloophuis Medemblik

9.30 uur in Medemblik

Dinsdag 31 mei

Geloven Samen

13.30 uur

Woensdag 1 juni

vergadering College van Kerkrentmeesters

10.00 uur

Woensdag 8 juni

vergadering Kerkenraad

19.30 uur

Woensdag 15 juni

vergadering taakgroep erediensten

14.00 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke
agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl
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Collectedoel Diaconie: Taalhuis Westfriesland
Taalmaatje Praktijk
Taalhuis helpt iedereen die moeite heeft met de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen en met
digitale vaardigheden. Dit kunnen mensen zijn die anderstalig zijn, of geboren en getogen zijn in Nederland.
Iemand die laaggeletterd is, kan wel een beetje lezen en schrijven, maar het taalniveau is niet voldoende om
volwaardig te kunnen functioneren in de persoonlijke omgeving, op het werk of in het contact met overheden
en organisaties. Taalhuis verwijst door naar reguliere taalopleidingen en naar begeleiding door getrainde
taalvrijwilligers. Ook een combinatie van beide kan. Taalhuis werkt daarbij nauw samen met de taalaanbieders in
de regio.
Samen met twee van die aanbieders, de taalscholen Fiolet en Edinova in Hoorn, is er een traject ontwikkeld om
beginnende taalleerders te ondersteunen met een taalmaatje: Taalmaatje Praktijk. In de les krijgen de
deelnemers een opdracht mee die ze vervolgens die week met hun taalmaatje
gaan doen. Inderdaad dóen, dus niet alleen samen aan tafel zitten en praten,
maar erop uit. Bijvoorbeeld samen boodschappen doen, een drankje bestellen
in een restaurant, een bezoek brengen aan het gemeentehuis of uitzoeken hoe
het openbaar vervoer werkt. Daarnaast ga je als taalmaatje één keer per maand
met je deelnemer mee naar school en word je als koppel begeleid door de
docenten van de school. Het gaat bij dit traject dus niet alleen om de taal, maar
ook om het opdoen van ervaringen in onze maatschappij.
Taalhuis zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om dingen te ondernemen met mensen die net nieuw in
Nederland zijn en lessen volgen op een van de twee taalscholen. De vrijwilligers krijgen hiervoor een training
van Fiolet en Edinova. Zij leren daar hoe je het beste kunt communiceren met de leerlingen die onze taal nog
niet goed spreken en maken kennis met het materiaal. Ook krijgen zij uitleg over de begeleiding tijdens het
traject.
De training ‘Taalmaatje Praktijk’ is op 9 juni van 13.30 tot 16.30 uur op het kantoor van Taalhuis in Hoorn en
vormt de aftrap van deze nieuw werkvorm. Als je meer wilt weten en/of je wilt opgeven voor de training, stuur
dan een bericht naar n.vietor@vrijwilligerspunt.com. Of bel: 0229-216499. Meedoen aan de training kan altijd. Je
kunt daarna beslissen of het echt iets voor je is of niet.
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Donderdag 26 Mei
Hemelvaartsdag
Zoals vanouds vieren we dat samen met de Prot.
Gem. Medemblik negen uur vertrekken we voor wie
kan op de fiets en wie dat niet lukt met de auto.
Afgesproken is dat we rond half tien in Medemblik
zijn een kopje koffie en dan om 10 uur de dienst
waarna we gezamenlijk vertrekken naar Oostwoud
daar soep en een broodje eten daarna gaan zij weer
op Medemblik aan en wij zijn dan zo weer thuis.
Onze eigen dominee gaat daar voor, om dat zij nog
zonder dominee zijn Jantina vond dat geen probleem
. We hopen op erg mooi weer en wie niet wil of kan
fietsen moet de komende zondag iets afspreken met
mensen die ook met de auto gaan,
Vraag of mensen U willen sponsoren met een leuk
bedrag want we fietsen voor het Inloophuis
Medemblik Een prachtig doel.
Hannie, Benno en Mineke wensen U een goede
fietstocht toe en een mooie dienst.

Sponsorfietstocht Hemelvaartsdag
Nadat we de laatste sponsorfietstocht voor Corona voor het inloophuis in Hoorn hadden gefietst, zou het de
volgende keer voor het inloophuis in Medemblik zijn. Helaas kon het niet doorgaan.
Maar gelukkig zijn de regels weer versoepeld, het kan en mag weer, dus………………
DONDERDAG, 26 MEI is het zover.
We beginnen dit jaar in Medemblik om 09.30 uur met koffie/thee voor de Oostwouders die er dan al een
tochtje op hebben zitten ( vroege Medemblikkers zijn uiteraard net zo welkom), waarna we na een korte
kerkdienst, aanvang 10.00 uur, gezamenlijk de door Benno uitgezette fietstocht naar Oostwoud gaan maken
voor een gezamelijke lunch.
En als je het niet meer aandurft om de tocht te fietsen, mag je natuurlijk ook met de auto komen. Het gaat
tenslotte behalve om een leuke fietstocht ook vooral om elkaar ontmoeten en het goede doel. Tot zover de
organisatie. Nu is de beurt aan u. Doe mee en laat u zich sponsoren, of, even welkom: stort een bijdrage voor
het inloophuis op de rekening van de diaconie van de Prot.Gem.Medemblik, rek.nr. NL13RABO 01342 4033 66,
onder vermelding van Sponsorfietstocht Inloophuis Medemblik. DOEN!!
Uit de vorige aankondiging nog even iets over het inloophuis:
“In ons inloophuis kunt u terecht als u geconfronteerd wordt met een levensbedreigende ziekte. Van uzelf of
een naaste. Hier staan vriendelijke mensen voor u klaar in een huiselijke sfeer. Zij bieden een luisterend oor,
geven een goed advies en regelmatig is er een lezing, cursus of workshop. Daarnaast is er veel ruimte voor
ontspanning en creativiteit. Ook uw lotgenoten kunt u daar ontmoeten. Inloophuis Medemblik is opgericht in
2012.”
Tot ziens op donderdag, 26 mei, v.a. 09.30 uur in de Bonifaciuskerk in Medemblik.
Namens de voorbereidingscommissie, Hannie en Benno en Mineke
Dit zijn de jarigen komende week.. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig. Een kaartje zenden kan
altijd of even bellen of een mailtje sturen!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt
bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).
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