Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

_____________________________________________________________________________
Zondag 7 augustus 2022
Voorganger
Voorlezer
Pianist
Collectedoel
Liederen
Lezingen

: ds. G. Van Reeuwijk (Alkmaar)
: Annie de Beurs
: Johan de Vries
: Stichting: Red een Kind
: Lied: 57a Lied: Psalm 103c: 1, 2, 3 Lied 305: 1, 2, 3 Lied 802: 1, 2, 3 Lied 802: 4, 5, 6
Lied 608: 1, 2, 3 Lied 416: 1 - 4
: Lezing: 1 Tim 6: 11b – 19 Lezing: Lucas 19: 41 – 49

Collectedoel Diaconie
Het is inmiddels de vierde zondag dat we collecteren voor vluchtelingen uit Oekraine. De oorlog duurt al meer
dan 5 maanden en er is nog geen zicht op een einde. Gelukkig wordt er weer op beperkte schaal graan
uitgevoerd naar delen van de wereld die dit voedsel hard nodig hebben. Een sprankje hoop dus.
Hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne is nog steeds hard nodig. De gemeente THOMAS collecteert daarom
voor de stichting Red een Kind. Deze organisatie doet veel voor kinderen van deze vluchtelingen. De kinderen
zijn weg uit hun vertrouwde omgeving en hebben alles achter moeten laten. Vaak zijn ze getuige geweest van
extreem geweld. Veel vluchtelingen komen naar Moldavië. Vaak zonder kleding, geld en voedsel. Onder de
vluchtelingen zijn vaak moeders met kleine kinderen en kinderen met een beperking. De hulp van de overheid
is vaak niet toereikend.
Stichting Red een Kind werkt intensief samen met andere organisaties. Op dit moment ligt de prioriteit op het
huisvesten van deze vluchtelingen. Daarnaast biedt Red een kind voedselhulp, medische hulp en transport aan.
Daarbij richt Red een Kind zich specifiek op kwetsbare kinderen.
Het verhaal van Olga: De moeilijkste beslissing van haar leven. In Odessa blijven of vluchten naar Moldavië. Haar
man dringt met klem aan op het laatste. Ga naar Moldavië met onze twee dochters! Olga vertrekt en is
opgelucht dat ze veilig het buurland bereikt. Daar helpen kerken en hulpverleningsorganisaties de ontheemden
met man en macht aan onderdak, een maaltijd en traumazorg.
Als u zondag niet in de kerk komt, kunt u altijd geld over maken op het volgende rekeningnummer:
NL 88 RABO 0333 0073 28
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Mededeling
Woensdagmiddag 10 augustus ’s middags om 14.30 uur Gespreksgroep bij ds. Jantina thuis
Deze zomer is er een extra bijeenkomst van 'Geloven samen'. Het thema zal aansluiten bij de startzondag. Er
zijn veel mensen op vakantie, dus er is ruimte voor mensen die geen vaste bezoeker zijn (in dat geval graag
even doorgeven aan Trijnie). De bijeenkomst is op 10 augustus om half 2 bij mij thuis in Andijk.(Dijkweg 409).
De eerste gewone bijeenkomst is op 21 september om 14:00 uur in de Ark.

Onze felicitaties
Dit zijn de jarigen komende week.. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, want ohhh, corona kan zo
weer toeslaan. We merken het om ons heen, zelfs op Notweg 7 bleven we er niet van verschoond. 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:
-

Van de redactiecommissie van Rondom THOMAS
OPROEP
voor kopij voor Rondom THOMAS
De kopij moet op 21 augustus binnen zijn. Graag uw reactie per email naar redactie@pg-thomas.nl Het 1e
nummer van de 13e jaargang van Rondom THOMAS is het herftsnummer en is voor de editie van begin september
tot eind november. De redactiecommissie laat zich graag weer verrassen met uw bijdrage. Doet u mee?
Namens de redactie,
Ina Metselaar-Bak

Agenda
10 augustus

Extra Geloven Samen
Iedereen is welkom: Dijkweg 409, Andijk

13.30 uur

21 augustus

inleveren kopij Rondom THOMAS nr. 13 – 1

23 augustus

vergadering Diaconie

19.00 uur

24 augustus

vergadering Taakgroep erediensten

14.00 uur

11 september

STARTZONDAG, kerkgebouw Oostwoud

10.00 uur

16 september

ZIN in FILM – Woudrust, Oostwoud

19.30 uur

21 september

Geloven Samen

14.00 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz.
betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl
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Dag allemaal.
Ik kreeg van Peter van Troost een cd genaamd... Kostbare bronnen. Verhalen over de vrouwen uit de bijbel. De
makers willen de namen van die vrouwen weer doen oplichten en doen glanzen. Ze willen nieuwsgierig maken
naar hun -soms tragische maar meestal ook hoopvolle- levensverhalen. Zo ontstonden er parallellen met onze
eigen verhalen en die van de mensen om ons heen. De inhoud kan als een bron van spiritueel leven fungeren.
Tot zover de ‘verkorte versie uit het tekstboekje’.
Ik wil proberen elke week een tekst te plaatsen met bijbehorende Bijbeltekst. Als er een tekst bijstaat tenminste
Romeinen 16. Vers 1: Ik beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente Kenchreeën .
De tekst van dit lied is van Margryt Poortstra, de muziek van Tom Löwenthal.
Welkom Voor Febe
Dit huis is een huis waar de deur open staat,
waar zoekers en zieners, genood of
gekomen
hun harten verwarmen, van toekomst
gaan dromen .
waarin wat hen drijft tot herkenning
gaat komen.
de vonk van de Geest in hun
binnenste slaat.
Dit huis is een huis waar gemeenschap
bestaat.
waar zangers en zeggers bijeen
zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij
van dromen.
waardoor een beweging ontstaat die
gaat stromen
die nooit meer, door niemand, zich
inperken laat.

Informatie volgende dienst (op 14 augustus)
Voorganger

: Ds. O.S. van Dongen (Amsterdam)

Voorlezer

: Joke v.d. Weyden

Pianist

: Arja Pronk

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333 0073 28
Rekening Collecte munten , Kerk Balans en bijdragen: NL95 RABO 0373 7251 83
Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344 2502 02
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