
  

  

 

Zondag 15 maart 2020 toch geen kerkdienst 

Vanuit de gemeente zijn diverse reacties gekomen op het besluit om a.s. zondag 

een kerkdienst met een beperkt aantal gemeenteleden te houden en dat daarnaast 

gemeenteleden elkaar in kleine kring zouden kunnen opzoeken. 

Alhoewel deze manier van samenkomen binnen het advies van het RIVM valt, blijkt 

uit de reacties dat hier zeer verschillend over gedacht wordt. 

Het blijft een afweging tussen wat op grond van de richtlijnen mogelijk is en de 

gevoelens die de gemoederen bezig houden. Maar met name het argument dat het 

voor de kwetsbaren in onze samenleving van belang is om al onze (sociale) contacten 

op dit moment zo beperkt mogelijk te houden, is voor de AKR doorslaggevend. 

A.s. zondag 15 maart wordt er daarom geen kerkdienst gehouden en ook vervalt de 

oproep om huisbijeenkomsten te organiseren. 

 

Online zijn kerkdiensten te beluisteren (sommige ook met beeld), voorbeelden zijn te 

vinden via steunpunt kerkenwerk.  

 

Ons collectedoel van zondag is Het Pand. Uiteraard is het mogelijk om toch een gift te 

doen via NL17 ABNA 0571 4597 49 t.n.v. de Diaconie NGK Groningen onder 

vermelding van collecte 15 maart 2020. 

 

Iedereen een goede en gezegende zondag gewenst.  

 

 

Kopij De Brug 

Tot en met a.s. zondag kan er kopij voor De Brug worden aangeleverd 

via redactie.debrug@tehuisgemeente.nl 

 

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. 
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Alle onderstaande bijeenkomsten zijn onder voorbehoud. Mocht er informatie 

bekend worden over het annuleren van een of meer bijeenkomsten, dan zal er 

een extra gemeentemail worden verstuurd. 

 

AKR 16 maart 

Maandagavond vergadert de AKR ten huize van de familie Langeler, aanvang 19.30 

uur.  

 

Soos Refajahkerk 17 maart 

Onze senioren zijn uitgenodigd voor de soosmiddag van GKV Zuid-Helpman op dinsdag 

17 maart van 15.00 - 17.00 uur in de Refajahkerk, Galenuslaan 1.  

Het onderwerp is dan 75 jaar bevrijding van de Stad met o.a de bekende 

Valeriusliederen; dia's van de bevrijding/verwoesting; uit het dagboekje van mw. 

Tunderman (dat ze in de oorlog bij hield toen haar man in Dachau zat, hij was ds. van 

Helpman) wordt een fragment voorgelezen;  en een film over de bevrijding door de 

Canadezen van onze Stad. 

 

Stilte-avond 19 maart 

Donderdag 19 maart is het weer zover! De tweede stilte-avond. We gaan op deze 

avond kijken wat het betekent om God te vinden in de stilte. Dit doen we door middel 

van een stukje uitleg en verschillende stilte-oefeningen/activiteiten waarbij we ons 

richten op de komende Paastijd. Wij hopen je hier te mogen ontmoeten.  

Je bent van harte welkom aan de Pyrietstraat 41 (Bastiaan en Rachèl Dijkstra). Inloop 

19:30 en programma 20:00-21:00. 

Vriendelijke groeten, de werkgroep Stilte en Bezinning 

 

International Cafe 

Beste allen, op 29 februari hadden we weer een gezellig International Cafe met circa 

60 studenten van over de hele wereld. Dank voor de hulp die we daarbij kregen! Op 28 

maart a.s. gaan drie dames die aan het Conservatorium in Groningen studeren Duitse 

opera liederen voor ons zingen. We willen graag lasagne serveren op deze avond. Wie 

kan lasagna (vega of vlees) voor 8-10 mensen maken voor deze avond? Brengen kan 

op 28/3 vanaf 16:00 in Het Pand. Daarnaast zouden we het leuk vinden als er een paar 

mensen helpen op deze avond, laat me weten als je kan komen! Helpen is vanaf 

18:00. Ik hoor het graag via josine100@hotmail.com  

Alvast hartelijk dank en groeten van het International Cafe Team, Josine  

 

Israëlavond 30 maart  

Op maandag 30 maart organiseren wij in Het Pand een lezing met als onderwerp: de 

anti-Joodse houding in de geschiedenis van de kerk. Klik hier voor meer informatie.  

Harry de Jong en Albert Koerts 
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