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Bidstond 
Is bidden belangrijk? Natuurlijk, zal iedereen zeggen. Dat is zo, want intens gebed brengt bloeiend 
geestelijk leven voort. En dat willen we toch? Samen bidden is daarvoor een krachtig middel (zie 
Matt. 18:19). Daarom nodigen wij u uit voor de bidstond, elke dinsdagmorgen om 10 u. bij Jaap en 
Mieke de Vries. De eerste bidstond is op 3 september. 
Jaap en Mieke. 
  
ORA stopt met goederen inzamelen 
ORA stopt met de inzameling van kleding en andere hulpgoederen. Dit is voor velen een enorme 
verandering. Zeker voor de vele trouwe vrijwilligers! Allerlei omstandigheden zorgden ervoor, dat 
we na 21 jaar inzamelen binnenkort de laatste vrachtwagen vanuit Nederland naar Oost-Europa 
gaan sturen: de 135e! Dit betekent dat ORA vanaf 1 oktober a.s. geen kleding en andere 
hulpgoederen meer inzamelt. De laatste vrachtwagen zal eind oktober/begin november vertrekken. 
We zijn vol dank over de afgelopen jaren. Duizenden kinderen en gezinnen zijn geholpen aan kleding 
en andere waardevolle goederen! Door de jaren heen hebben we totaal meer dan 12.000 m3/ meer 
dan 2.000.000 kilo goederen verzonden! Maar: ORA verdwijnt niet van de aardbodem! We blijven in 
25 landen met meer dan 70 projecten baby’s, kinderen, tieners, ouderen en senioren in nood 
helpen. 
  
Proclamatie 
De wachters op de muren van Jeruzalem, willen we u graag uitnodigen, om met ons mee te bidden 
en Gods eigen woorden te proclameren. 
Jesaja 41: 8-10: "Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jacob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van 
Abraham, die Mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar 
uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen. 
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook 
help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt." 
  
Diaconale reis Roemenië 
Beste mensen, wij zijn Dick en Gerrie van Lenthe een aantal van jullie kennen ons wel.  Wij hebben 
samen met een aantal broeders uit de Graankorrel een project gedaan in Roemenië in 
samenwerking met ORA. Nu gaan we in de herfstvakantie beginnen met het opknappen van een 
huisje in Medgidia. In Medgidia zijn we al veel jaren actief bezig met de zomerkampen en kleine 
projecten. Voor de week na de herfstvakantie zoeken we nog enkele personen die wel een weekje 
willen helpen de renovatie af te ronden. Het zou mooi zijn als we voor de winter dit kunnen 
afwerken. 
Als je www.medgidia.nl bezoekt en dan onder kopje share project zoekt kun je lezen wat we gaan 
doen. Lijkt het je wat om vanaf vrijdag 25 okt tot vrijdag 1 nov mee te gaan of wil je meer info? Mail 
ons dan. We willen graag voor 31 augustus weten wie er mee wil en kan. Alvast bedankt en wellicht 
tot ziens. Groet Dick en Gerrie. 
  
Collecte Open Doors 
Elk kwartaal bestemmen wij een collecte voor een doel waarbij wij als gemeente ook betrokken zijn 
door het geven van een periodieke gift. Open Doors is een van die organisaties. Specifiek is dat voor 
hun werk in Israël en onder de Palestijnen. De collecte van zondag 15 september a.s. zal bestemd 
zijn voor Open Doors. Van harte aanbevolen. 
  
Volleybal toernooi 

http://www.medgidia.nl/


Zaterdag avond 5 oktober wordt het jaarlijkse christelijke toernooi georganiseerd. Op de leestafel 
ligt een inschrijfformulier met meer informatie. Je kunt je als compleet team (min. 6 p) opgeven of 
individueel, als je wel graag met andere graankorrels in een team wil, kun je je melden bij Gerard. 
*De kinderen kunnen meedoen met de "ren je rot sponsor loop", die voorafgaand aan het volleybal 
wordt gehouden. Zie het formulier. Ideeën voor een goed doel graag inleveren bij Gerard, die e.e.a. 
doorgeeft aan de organisatie. 
Groet Gerard 
  
Agenda 

• Zondag  25  augustus              09.30u Samenkomst, Spreker: Piet Hollander 

• Zondag  1 September              09.30u Samenkomst, avondmaal Spreker: Dinant Hommes 

• Woensdag  4 September        20.00u Groeigroepen 

• Zondag  8 September              09.30u Samenkomst, startzondag Spreker: Bas Hogendorf 

  

Verjaardagen 

• 31 juli : Evert van den Brink 

• 06 aug. : Anne Meijer 

• 06 aug. : Loise Jonker 

• 06 aug. : Sean Leon The 

• 06 aug. : Dennis Nijland 

• 08 aug. : Johan van der Klis 

• 11 aug. : Remco van Vugt 

• 13 aug. : Wouter Beijert 

• 16 aug. : André Pothof 

• 18 aug. : Wim Hoogvliet 

• 18 aug. : Sophie Klein Kromhof 

• 20 aug. : Bert Reining 

• 20 aug. : Gert Kamphuis 

• 21 aug. : Lieke Uilen 

• 22 aug. : Jacqueline Meijer 

• 23 aug. : Arie Timmerman 

• 23 aug. : Mark van den Berg 

• 01 sept. : Paula Olde 

• 02 sept. : Emanuela Ciociola 

• 02 sept. : David Timmerman 

• 05 sept. : Klaas Uilen 

• 05 sept. : Jeremi Jongsma 

• 06 sept. : Madelon Timmerman 
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