Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

_____________________________________________________________________________
Zondag 20 november 2022
Voorganger
Voorlezer
Pianist
Collectedoel
Liederen
Lezingen

: ds. Jantina de Ruiter
: Ciska Groeneveld
: Johan Gootjes
: Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK)
: Lied 91a: 1, 3 Lied 103c: 1, 4, 5 Lied 845: 1 Lied 838: 1, 3 Lied 848: 1, 2, 4, 5 Lied 730: 1
Lied: 961 Lied: 414
: Lezing: Daniel 12: 1 – 4 1 Lezing: Openbaring 7: 2 – 3

Bij de dienst
Het is zondag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We noemen de namen van de mensen die dit jaar
gestorven zijn. We doen dat vanuit het geloof dat God onze bron, kracht en troost is, in ons leven en sterven.
We lezen deze zondag twee Bijbelteksten die gaan over het mysterie van het leven. We leven in een tijd waarin
kennis en informatie overal te vinden zijn. Toch kunnen we ons afvragen hoeveel wij nu werkelijk weten. Het
maakt niet uit hoe hard wij studeren, hoeveel tijd we besteden aan het speuren naar antwoorden, er zullen altijd
vragen blijven bestaan waar wij mee worstelen. Misschien ligt daarin ook wel weer een antwoord opgesloten?
In Daniel 12 lezen wij zondag: ‘Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd.
Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.’ ds. Jantina de Ruiter

Onze Jarigen
Dit zijn de jarigen komende week.. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, want corona kan zo weer
toeslaan. We merken het om ons heen. 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:
-
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Collectedoel diaconie
Het is de tweede week dat we collecteren voor de Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken.
Omdat dit doel in deze tijd van onzekerheid zeer belangrijk is, loopt deze actie door tot 18 december.
De HWK biedt al 25 jaar hulp aan alle burgers in West-Friesland bij crisissituaties.
De doelstelling van de HWK is tweeledig:
1.

Hulp verlenen aan mensen die op enig moment hun leefsituatie als crisis ervaren. De hulp is 24 uur per
dag, 365 dagen per jaar. De hulp kan praktisch en psychosociaal van aard zijn. En hangt niet af van de
levensovertuiging van de aanvrager.

2.

Vorm geven aan de opdracht van Jezus Messias om om te zien naar mensen in nood. De HWK maakt geen
misbruik van de kwetsbaarheid van cliënten door te evangeliseren. De HWK wil echt een dienstbare
organisatie zijn. Deze dienstbaarheid bestaat uit:
− Het lenigen van de allereerste nood.
− Hulp bij het verwijzen naar een gespecialiseerde hulpinstantie.
− Het verstrekken van een klein bedrag aan leefgeld.
− Het verstrekken van meer structurele hulp.

Als u zelf contact wilt met de HWK, dan kunt u bellen tussen 11 en 12 uur naar het volgende nummer:
0229-271684. Als u buiten deze uren een antwoordapparaat aan de lijn krijgt, geen nood! U wordt altijd
teruggebeld.
Wat een fantastisch doel weer om voor te collecteren. Als u zondag niet in de kerk komt, kunt u een bedrag
overmaken op het volgende nummer: NL 88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. Diaconie PG THOMAS. Alvast hartelijk
dank!

Aan de bezorgers van Rondom THOMAS
Het is bijna weer zover dat dankzij de bezorgers gemeenteleden en belangstellenden een nieuwe Rondom
THOMAS, incl. KERSTKATERN bezorgd krijgen. Een oproep aan de trouwe bezorgers om woensdagmorgen 23
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 en het koekje vervangen we
deze keer door iets anders lekkers. Als je niet kunt komen, zorg je dan zelf voor een
vervanger?
De redactiecommissie.

Namens Daisy Heidinga heel hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen
die ze mocht ontvangen van PG THOMAS.
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Symboliek van de schikking is: Gedenken

Deze zondag gedenken we de mensen die ons zijn voorgegaan.
We maakten een schikking van een diverse witte bloemen met in het hart rozen. Vanaf dit boeket liggen witte
rozen welke wijzen naar de kaarsen ter gedachtenis aan de overledenen van het afgelopen jaar.
De namen van de overledenen worden tijdens de dienst genoemd en voor ieder van hen wordt een kaars
aangestoken aan de Paaskaars.

Als jouw naam klinkt zie ik even
hoe je liep en wat je zei
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.
Als jouw naam klinkt stroomt er water
uit mijn ogen door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.
Nu jouw naam klinkt komt tot leven
hoe jij mij hebt meegemaakt,
mee geschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.
Tekst: Michiel de Zeeuw
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Ingezonden gedicht
Gij Enige
Gij Enige
Levende
wonend in licht
zo onmogelijk mooi
dat je kind moet worden
om te kunnen verstaan
wie Gij zijt.
Gij naam voor altijd.
Misschien duurt mijn vorsen
een leven lang
eer ik dat ik zien kan
hoe ver uw Naam reikt,
hoe Gij mij draagt en zult torsen
gestadig de gang
van mijn dagen.
Al is mijn vragen nog onvervuld,
ik blijf geduld
en genadig gegrift
in de helende palm
van uw hand.
Is het hier wellicht
nieuwe zin wordt gedicht,
een begin dat een antwoord
verhult?
Uit het boekje: Reisgenoten van Adri Kortekaas
Benedictijner monnik van de Sint-Adelbertabdij te Egmond-Binnen

AGENDA:
22 november

vergadering Diaconie

10.00 uur in Midwoud

23 november

verzendklaar maken en ophalen Rondom THOMAS

11.00 uur

23 november

vergadering Kerkenraad

19.30 uur

26 november

1e stilteviering Advent

19.30 uur

14 december

Geloven Samen

13.30 uur

17 december

2e stilteviering Advent

19.30 uur

21 december

vergadering Kerkenraad

19.30 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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De kleurrijke Marokkaanse winkel
Wat gebeurt er toch veel in onze kerk. 14 dagen geleden stonden er allemaal levensmiddelen bij de kansel.
Vorige week was het stiltecentrum omgetoverd in een ware winkel. Voor de dienst was er al gelegenheid om de
kleurrijke koopwaar te bekijken, maar omdat ik gastvrouw was, kon ik het alleen van een afstandje gadeslaan.
Leuk om te zien hoe diverse mensen in de korte tijd voordat de dienst begon, eigenlijk hun keus al maakten en
daarbij hoopten dat het er na de dienst nog zou zijn. Toen we na afloop van de dienst naar de Ark liepen om
koffie te drinken stonden er twee dames buiten te wachten, dat bleken de dames van de winkel te zijn. Nou, nu
kon de verkoop beginnen hoor! Ik merkte het met koffie schenken, een aantal mensen liet de koffie even aan
zich voorbij gaan en ging eerst inkopen doen. Mooie tijd ervoor, met Sint en Kerst in het verschiet.
Langzaam druppelde men de Ark binnen en we waren allemaal benieuwd wat hij of zij gekocht had. Toen
iedereen een tweede kopje koffie had gehad waren Mineke en Aris zo lief om het even over te nemen van mij,
zodat ik ook mijn slag kon slaan. Voor mijzelf hoefde ik niets, mijn huis is zelf al een winkeltje. Maar ik heb foto’s
gemaakt van de dessertschaaltjes voor mijn dochters. Van mijn ene dochter weet ik precies wat haar keus is,
maar de andere, daarvoor was het even appen van de foto’s een uitkomst. Een van de dames heette Karin en
onze Carin liep er ook rond, heel verwarrend. Want Carin keek diverse keren op, omdat ze haar naam hoorde.
Karin van de winkel wist veel over de artikelen te vertellen, onder andere over die prachtige manden. De
ondergrond is riet en daar boven geverfde slierten. Ze worden door de vrouwen gemaakt. Zelf hebben ze de
gewone rietkleur, deze kleurrijke maken ze voor de toeristen. Hoewel, de rijke mensen kopen ook zo’n kleurrijke
mand. Ze leggen daar de gekochte broden in en lopen dan met de mand op hun hoofd naar huis. Ik zie het ons
nog niet doen in plaats van een tasje aan je arm, zo’n mand op je hoofd. De mannen maken trouwens het
aardewerk en de naam die op de onderkant staat, is hun eigen naam. Alles wordt met de hand beschilderd. Ook
maken ze tapijten en kussens.
Zelf moest ik trouwens bij Aris een lening afsluiten, want ik had te weinig geld bij me. En Haye dacht er over om
een krantenwijkje erbij te nemen, want Ida heeft heel wat gekocht. Het is heel fijn dat we hieraan mee konden
werken. Want Karin gaf aan ons door dat er voor €525,20!!!! gekocht is. Zij kan hier nu in Marokko voor twee
zussen met diabetes medicijnen kopen. De medicijnen zijn enorm duur geworden en zij kunnen dat niet meer
betalen. Maar er kan nog meer van. Souaad, een jongen van 16 jaar heeft bijles nodig in Frans en Engels. Hij wil
graag naar de universiteit en moet extra geholpen worden, dat gaat nu ook gebeuren, 2 uur per week. Dat is
toch prachtig! Grappig om te weten: hier is het hoogste cijfer een 10, in Marokko een 20. En om toegelaten te
worden tot de universiteit moet je gemiddeld voor je vakken een 15 hebben! Wij hebben er iets moois bij in huis
en je weet dat je het aan een goed doel hebt besteedt.
Karin bedankt ons hartelijk. Vroeger had je een tupperwareparty aan huis, ons allemaal nog wel bekend. Dus
mochten er mensen zijn die ook zo’n Marokkaanse party thuis willen hebben of voor de vrouwenvereniging, zij
zullen er blij mee zijn. Zij moesten na afloop van de verkoop nog een paar uur inpakken, maar ook dat was voor
de goede zaak. Ach het gebeurt voor ons niet iedere zondag dat je met ingepakte spullen de kerk verlaat, maar
nu dus wel en iedereen verheugde zich erop om het thuis te laten zien. En zowel kopers als verkopers gingen
met een voldaan gevoel naar huis. Lieve groet, Joke
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Jongerenkerstfeest
De jongeren die zich al jaren inzetten om het
kinderkerstfeest tot een succes te maken zijn door PG
THOMAS getrakteerd op een uitje. Ze zijn wezen bowlen
met een hapje en een drankje. Het was erg gezellig.
Het mooie nieuws is dat iedereen ook weer zin heeft om
dit jaar weer een kerstmusical te proberen te brengen.
Dus houd allemaal deze avond vrij. Het is erg leuk voor
jong en oud.
24 december om 19.00 uur
Omdat we geen gewone kerstnachtdienst hebben zou ik zeggen: Komt Allen naar de kerstmusical! Het is alle
keren weer de moeite waard!!!
Groet, Mineke

Informatie over de dienst op 27 november:
Voorganger

: Mevr. Ds. M. Kraak uit Opperdoes

Voorlezer

: Mineke Brouwer

Organist

: Johan de Vries

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333 0073 28
Rekening Collectemunten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373 7251 83
Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344 2502 02
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