Tweede collecte voor vluchtelingen in Lesbos - De tweede collecte in de
ochtenddienst is bestemd voor vluchtelingen op Lesbos. Marilyn Blokland uit
Melissant heeft 6 maanden geholpen in een vluchtelingenkamp Mavrovouni. Daar
leven nu ongeveer 1.200 mensen in tenten. Zij heeft dit gedaan via stichting
Eurorelief. In de ochtenddienst vertelt zij over dit belangrijke werk. U kunt meer
lezen over Eurorelief op www.eurorelief.net Taakgroep zending en evangelisatie
HERINNERING! Onderwijsavond in de kerk! - Op 14 september a.s. hoopt Henk
Bruggeman bij ons te komen spreken over het thema "Het Vaderhart van God" Dit
zal tevens het startsein zijn van de groei/gespreksgroepen die met dit thema aan de
slag gaan. Het beloofd een leerzame avond te worden die tot opbouw van onze
gemeente mag leiden. Wij willen U allen van harte uitnodigen om op 14 september
naar de ontmoetingsruimte van het kinderwerk (in het nieuwe gedeelte bij de
vuurtoren) te komen voor deze boeiende avond! Deze avond is niet alleen bedoeld
voor deelnemers aan een groeigroep of contactpersonen daarvan maar voor alle
gemeenteleden en belangstellenden. Aanvang 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur.
Voor koffie en thee wordt gezorgd! Met een zegenende groet en tot ziens op de 14e
september! Carla Tuk en Henk van Deijk
Groeigroepen - We willen heel graag dit nieuwe kerkelijke jaar weer starten met de
groeigroepen. In juli waren we blij verrast over de grote opkomst en het
enthousiasme tijdens de eerste avond waar we ideeën en het thema bespraken. We
geloven dat deze kleine groepen kunnen zorgen voor zegen en eenheid in onze
gemeente. Wilt u/jij ook meedoen? In de hal liggen er lijsten klaar waar je je naam
kan opschrijven. Iedereen is welkom, ook vrienden, buren of bekenden, het kan een
laagdrempelige manier zijn om zo kennis te maken met geloven. Tijd en plaats zijn
nog niet voor alle groepen duidelijk, maar dat is later in overleg. Ook zoeken we nog
groeigroep contactpersonen , zijn/ haar taak is om één keer per maand de
groeigroep avond van de contactpersonen bij te wonen naast de eigen avonden en
daar de eventuele vragen of input uit de groep te delen. Misschien bent u niet in de
gelegenheid om mee te doen, maar wilt u graag betrokken zijn, ook dan kunt u uw
naam opschrijven en komt u bij een groep die u op de hoogte houd van wat er naar
aanleiding van de lesstof uitkomt en u krijgt ook zelf de lesstof. Het thema voor dit
jaar is het ‘Vaderhart van God’. Het zijn 6 avonden en we willen hier na de startzondag mee beginnen en verwachten met de lesstof voor de kerst klaar te zijn. De
lijsten blijven tot en met 11 september in de hal liggen. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Henk van Deijk (06 512 722 00) of Carla Tuk (06 289 562 10).
Een bericht van de jubileumcommissie - Mogelijk heeft u het al ergens gelezen;
tijdens Open Monumentendag op 11 september is onze kerk ook open. Er zijn
diverse activiteiten: muziek door Tabea Lanzke in de ochtend, demonstratie dorsen
met een machine uit vroeger tijden rond 14:00 uur, strovlechten o.l.v. Wilma van
Damme (met halmen van ons eigen graan Red Turkey Wheat), verkoop van
Menniste Brôôd en presentatie van ons jubileum-graanproject en een

mini-tentoonstelling rondom de kerkbouw van 30 jaar geleden. Uiteraard is er ook
koffie en iets lekkers voor erbij. Als gemeente willen we graag uitnodigend zijn naar
onze omgeving, open kerk momenten naast de erediensten op zondag zijn daar een
mooi voorbeeld van. Van harte welkom aanstaande zaterdag tussen 10 en 15 uur!
Ps. Onverwacht werden we uitgenodigd om present te zijn afgelopen zaterdag op
de Ouddorpse Boerenlanddag, met de verkoop van meel en Menniste Brôôd. Als
kerk stonden we dus letterlijk op de markt! Een mooie gelegenheid waarbij we het
verhaal van het ‘doopsgezind’ graan mochten delen, wat ten diepste een verhaal is
van geloof en vertrouwen.
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