Uitnodigingen kerstdiensten - In de hal van de kerk liggen de uitnodigingen voor
de kerstdiensten klaar. Er zijn nog een aantal wijken in Ouddorp waarvoor nog
niemand zich heeft aangemeld. Helpt u mee deze te verspreiden? Neemt u dan een
stapeltje mee! Alvast bedankt!
Bezorgen weekbrief & perspectief - De taakgroep PR zoekt iemand de 1x per 6
weken de weekbrief wil bezorgen bij mensen die niet meer naar de kerk kunnen
komen. Het gaat om 17 adressen waarvan 6 in de Vliedberg. Tevens zoeken we
iemand die 6x per jaar de Perspectief wil bezorgen op een aantal adressen in
Ouddorp. Graag aanmelden bij Ineke Nagtegaal, tel. 601436.
Zondag 16-12-2018 - Het verheugt ons dat vanavond voorgaat ds. Smink,
emeritus predikant uit Zierikzee.
De 2e collecte tijdens kerstnachtdiensten is voor Noodhulp in Jemen - In Jemen
staan ruim 14 miljoen mensen, dat is de totale bevolking van het land, aan de rand
van een zware hongersnood. Volgens de VN dreigt dit zelfs de grootste humanitaire
ramp ooit te worden als er niet snel noodhulp komt. Naast een langslepende en
gewelddadige oorlog werd het land namelijk eerder ook al getroffen door uitbraken
van cholera en ernstige voedseltekorten. Tot nu toe zorgden dit al voor duizenden
slachtoffers. Zonder hulp dreigen dit er alleen maar meer te worden, doordat veel
Jemenieten volledig afhankelijk zijn van hulp van anderen. Als één van de weinige
organisaties is een ZOA-team van hulpverleners aanwezig om, ondanks de onveilige
situatie, noodhulp te verlenen. Door het bieden van de meest nodige hulp, laten we
de kwetsbare Jemenitische bevolking niet aan hun lot over. Om dat te kunnen
blijven doen hebben we – juist nu – jouw steun daarbij hard nodig! Wil jij ons helpen
om hulp mogelijk te maken? Steun dan tijdens de collecte het werk van ZOA in
Jemen met een gift. Zo kunnen we de mensen in Jemen blijven helpen met onder
andere voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Doe je mee? Meer
info: www.zoa.nl/campagne/jemen.

