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Straks…
Nu speel je kiekeboe
en word je nog gedragen.
Straks kom je met je vragen
naar wat, waarom en hoe.
Wij zullen naast je staan,
een eerlijk antwoord geven,
jouw wijzen hoe te leven
en hoe met God te gaan.
Bazaar 2011
Beste gemeenteleden,
In juli start de verkoop van loten en ook nu zijn er
schitterende prijzen te winnen.
De bazaar is op vrijdag 16 september en zaterdag 17
september 2011.
U kunt uw bijdrage leveren door spullen (ook boeken)
beschikbaar te stellen die wij tijdens het
bazaarweekend kunnen verkopen. U kunt uw
handelswaar naar de kerk brengen of afgeven bij één
van de leden van de bazaarcommissie. In geval van
erg grote dingen graag eerst even contact opnemen
met één van ons.
De opbrengst is bestemd voor de reparatie van de
klokkentoren en het schilderen van ons kerkgebouw.
Natuurlijk staan wij open voor vragen en/of ideeën.
De bazaarcommissie

21 augustus 2011 – Collecte Kerk in Actie
Zomerzending: Geloven in de vakantie
Collecteafkondiging
De zomervakantie in Oekraïne duurt lang, twee tot drie
maanden. De Reformatuskerk in
Oekraïne organiseert tijdens deze lange vakantie
zomerkampen in Transkarpatië, in het
uiterste westen van het land. Om gezinnen te
ontlasten in de zorg voor hun kinderen en om
deze kinderen in aanraking te brengen met het
Evangelie. Transkarpatië, een zeer arm
gebied kent veel werkloosheid en sociale problemen.
De zomerkampen van de Reformatuskerk trekken
ieder jaar bijna 3000 tieners. Tieners die mee doen
aan bijbelstudies. Ze vinden er een luisterend oor en
praten met elkaar over onderwerpen waar
tieners mee te maken krijgen zoals seks, verslaving en
de verleiding van drugs. Er is natuurlijk ook volop tijd
voor sport, spel en creatieve activiteiten. Zo komen
deze tieners steviger in hun schoenen te staan en
wordt hun geloof verdiept. Van de ouders wordt een
kleine bijdrage gevraagd, die de kosten absoluut niet
dekt. Daarom vraagt Kerk in Actie voor
o.a. de Reformatuskerk om uw steun. Want zonder uw
financiële bijdrage kunnen de zomerkampen geen
doorgang vinden!
Koster
20-8 t/m 26-8 dhr. C. v. d. Schans
27-8 t/m 2-9 dhr. J. Klerk
3-9 t/m 9-9 dhr. A. de Paauw
De volgende zondagsbrief:
Verschijnt op zondag 4 september 2011.
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