
  

  

 

Zondag 1 maart 2020 

De kerkdienst wordt geleid door ds. Dick Mak. 

Het thema is: Vasten, waarom zou je? 

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd denken we na over vasten. In de bijbel 

komen we het op allerlei plekken tegen, Jezus heeft het erover in de Bergrede, en hij 

vastte zelf gedurende de veertig dagen dat hij in de woestijn was. Wat houdt vasten in, 

en kunnen wij daar vandaag nog wat mee? 

 

We vieren de Maaltijd van de Heer (lopend).  

Klik hier voor de orde van dienst. 

 

De collecte is voor stichting Present.  

 

Voedselbank 

Deze week is er weer gelegenheid om producten mee te nemen voor de Voedselbank. 

Vanaf nu geeft de Voedselbank elke maand een product door, waar extra behoefte aan 

is. Deze maand is dat zuivel, specifiek: boter (kuipjes) en vacuüm verpakte kaas.  

Daarnaast blijven de bekende producten welkom.  Er staat ook een collectebus voor de 

Voedselbank en vergeet de Douwe Egberts punten niet (zie onder). 

 

Cantatedienst Nieuwe Kerk 1 maart 2020 

Elke eerste zondag van de maand is er in de  Nieuwe Kerk in Groningen een 

Cantatedienst. Het is een complete eredienst waarin een of meer Cantates centraal 

staan. Deze keer twee van Buxtehude. N.a.v. de Cantate is er een korte overweging, 

deze keer verzorgd door Dick Mak, onze eigen predikant. 

De muziek is in handen van Kamerkoor Tirana , solisten en barokorkest olv Tymen Jan 

Bronda , Stef Tuinstra bespeelt het grote orgel. Aanvang 17.00 uur. 

Er liggen flyers op de tafel bij de ingang van het WLG. 

 

55plus- oftewel Seniorenmiddag 12 maart 

Ook in maart komen we weer een middag samen en wel op 12 maart in “Het Pand” 

Madoerastraat 16. 

Zoals normaal beginnen wij om 15.00 uur met een kopje thee/koffie. 

We hebben nu ons gemeentelid Hermien Wagenaar gevraagd. Zij wil graag iets 

vertellen over haar reis naar West -Australië met haar moeder. Hermien heeft het de 
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titel gegeven “We gaan op reis naar West-Australië. Een verhaal met foto’s van 60 jaar 

geleden en van nu”. 

Het lijkt mij heel interessant, dus komt allen! Nieuwelingen altijd welkom want het is 

altijd gezellig en leerzaam! Tot 12 maart, 

Klaas Bolt 

 

Bloemen 1e zondag van de maand 

Sinds enige tijd gaan de bloemen op de eerste zondag van de maand naar iemand van 

buiten onze gemeente, ter bemoediging, bedankje of anderszins. Voor a.s. zondag is er 

al een voorstel ontvangen. Als jij voor een volgende keer ook iemand weet bij wie de 

bloemen goed op hun plek zijn (zelf bezorgen s.v.p.), geef dat dan door aan Nel 

Meijer, nel.meijer@home.nl. 

 

Marriage Course 

Wij zoeken een paar mensen die een keer willen koken voor de Marriage Course.  Wij 

zijn met 12 personen, niemand per se vegetarisch. Kosten worden vergoed tot ca. 

€ 5,- p.p.. Hans en ik koken ook graag, maar varieteit in de maaltijden is een grote 

plus om deze avonden heel speciaal voor de deelnemers te maken!  Wij beginnen op 

dinsdag 10 maart, en draaien elke dinsdag t/m 21 april. Wij kunnen desnoods het eten 

bij jullie ophalen. 

Contact: JoAnn van Seventer, j.vanseventerkeltie@gmail.com.  Alvast bedankt! 

 

Startzondag 2020/2021 

Het is nog ver weg, maar een aantal enthousiaste jongeren wil graag starten met de 

voorbereidingen voor de startzondag. 

Vanuit de AKR daarom de vraag welke volwassene het leuk vindt om samen met de 

jongeren de organisatie en met name de coördinatie van de startzondag op zich te 

nemen. Reacties s.v.p. naar de scriba.  

Voor enig houvast is er een draaiboek van voorgaande jaren. 

 

Nieuwsbrief Jeugdwerk 

Benieuwd naar het jeugdwerk in onze gemeente?  Klik hier voor de nieuwsbrief.  

 

Informatieboekje NGK 2020 

In april verschijnt het landelijke informatieboekje van de Nederlands Gereformeerde 

Kerken.  

Hierin zijn alle gegevens van de kerken, kerkenraden, diaconieën, predikanten, 

theologiestudenten, zendingswerk, statistische gegevens etc. te vinden. Ds. G. van 

Dijk schrijft een jaaroverzicht over 2019.  

Het boekje (ca. 260 pagina's) kost € 13,20. Als je een exemplaar wilt bestellen, stuur 

dan een mail naar scriba@tehuisgemeente.nl. 
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Student Alpha 

Op 11 maart start er een nieuwe Student Alphacursus. Klik hier voor meer informatie. 
 

100 pakken koffie voor de Voedselbank 

Meer dan 46.000 Douwe Egberts punten zijn in onze gemeente voor de Voedselbank 

ingezameld, voor bijna 100 pakken koffie, geweldig.  Grotendeels kwamen de punten 

van iemand, die de grote plastic bak op de informatietafel had zien staan en bedacht 

dat dat een goede besteding zou zijn van de op zijn werk verzamelde punten. De 

Voedselbank is heel blij met deze punten/pakken koffie.  

Einde van het jaar is het doel een miljoen punten, dus hierbij een oproep  BRENG je 

DE-punten, en ALLE BEETJES helpen.  

Lyni Venema 

Uit de nieuwsbrief van de Voedselbank: Onze bedrijfsleider Fokje Kooistra heeft de 

850.000 koffie- en theepunten naar Rotterdam gebracht. De opbrengst heeft Douwe 

Egberts al afgeleverd en dat waren voor onze Voedselbank maar liefst ruim 1.700 

pakken koffie, waar we onze cliënten weer veel koffieplezier mee kunnen doen! 

Intussen loopt de nieuwe actie voor 2020 alweer volop! Onze topvrijwilliger Wim 

Oosterbeek heeft alweer heel wat puntjes ingeleverd. Vrijwilliger Lyni Venema die 

jaarlijks duizenden euro’s ophaalt met haar doosjesactie bij winkels, is lid van de 

Nederlands Gereformeerde kerk en heeft die leden enthousiast gemaakt voor onze DE 

actie. Dat levert nu al maar liefst bijna 50.000 punten op! Zo gaan we nu al richting de 

200.000 punten. In december willen we graag een miljoen punten hebben (ruim 2.000 

pakken koffie).  

 

 

Nieuwsbrief Landelijke Vergadering 

Vandaag verscheen Nieuwsbrief 6. 
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