
 
 

  

 

Zondag 22 maart 2020  

De komende weken is het helaas niet mogelijk om kerkdiensten te houden. In plaats 

daarvan heeft ds. Dick Mak voor deze 4e zondag in de 40-dagentijd een overdenking 

geschreven over Lucas 17:20 en 21, Margriet Hidding maakte het gedicht 'Duizend 

spreeuwen' en het gebed voor deze zondag is van Harry de Jong.  

Klik hier voor deze bijdragen.  

 

Collecte  

De collecte van 22 maart is voor de Voedselbank. U kunt een gift overmaken naar de 

diaconie,  NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 22 maart 2020. 

Lees hier voor informatie over de Voedselbank en bekijk ook de oproep verderop in 

deze mail voor chauffeurs voor de Voedselbank. 

 

Kindernevendienst thuis! 

Geen kerk, dus ook geen kindernevendienst. Toch iets leuks doen met de kinderen op 

zondag (of door de week)?  

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft het materiaal van Bijbel Basics, dat we in de 

kindernevendiensten altijd gebruiken, aangepast op de gezinssituatie, zodat je thuis 

samen met je kinderen kunt toeleven naar Pasen.  

Het materiaal (verhaal, platen, werkbladen, spelletjes, vragen om samen over te 

praten) is gratis beschikbaar als download. Klik hier om je gratis in te schrijven.  

 

Wandelen afgelast 

De gemeentelijke wandeling van a.s. zondag (zie de Brug) komt te vervallen. 

 

Iedereen een goede en gezegende zondag gewenst.  

 

Komende zondagen 

De mogelijkheden van overdenkingen via audio- of videouitzendingen worden op dit 

moment onderzocht. Een aantal gemeenteleden heeft hier ondersteuning bij 

aangeboden, wat heel fijn is. Nog even geduld! 

 

Pastoraat 

Nu iedereen steeds meer geïsoleerd wordt door allerlei maatregelen kunnen ook 
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ouderlingen en wijkcoördinatoren niet meer op bezoek komen. En dus vraag ik aan 

iederéén om pastoraal actief te zijn. In de kranten staan allerlei ideeën om naar je 

naaste om te zien: zoek iets uit dat bij je past! Boodschappen doen, ouderwets 

telefoneren, emailen, eten koken, WhatsAppen, beeldbellen, tekeningen van kinderen 

opsturen, kaartjes verzenden. Kortom er zijn genoeg ideeën om voor je naaste binnen 

en buiten de kerk uit te voeren.  

 

De aandacht gaat vooral uit naar ouderen, die alleen thuis zitten. Maar ik wil ook graag 

aandacht vragen voor alleenstaande werkenden, die nu alleen thuis zijn en de 

contacten en de praatjes op hun werk missen. Voor hen kunnen de dagen ook lang  en 

alleen zijn. Een derde groep bestaat uit alleenstaande ouders met kind(eren). Ook hun 

leven wordt heel beperkt en de kring heel klein. Zij kunnen ook wel wat extra aandacht 

gebruiken, denk ik. En hulde voor een vierde groep: alle gemeenteleden die in de zorg 

werken en voor hun gezinsleden die daar misschien onder lijden. 

 

Sterkte, wijsheid en zegen voor iedereen van ons in deze periode! 

Willemien Wierenga-Bremmer 

 

Bericht van de Diaconie 

Misschien zijn er in de gemeente mensen die praktische hulp nodig hebben in 

deze situatie dat door de coronacrisis alles opeens anders is. We denken aan ouderen 

die geen boodschappen kunnen doen of met iets anders graag geholpen willen worden. 

We denken ook aan gezinnen die bijvoorbeeld hulp voor hun kinderen kunnen 

gebruiken. Waarschijnlijk is nu iedereen nog aardig gezond, maar we weten nog niet 

hoe dat in de toekomst gaat lopen! Ook als er mensen ziek zijn is het goed elkaar te 

helpen. 

De diakenen zijn beschikbaar om om hulpvragen te verzamelen. We vragen ook 

mensen zich te melden als ze voor iemand iets kunnen betekenen. Wij gaan 

hulpvragen en aanbod dan coördineren. 

Hulpvragen en hulpaanbod kan op de mail, diaconie@tehuisgemeente.nl  of telefonisch 

bij Ton Modderman (0651865304), Toos Boetje (0619129026) of Klara Poelman 

(0618304536). 

 

Andere hulpinitiatieven 

Het is mooi om te zien dat veel mensen bereid zijn iets extra's voor hun naasten te 

doen. Er zijn plaatselijke en landelijke initiatieven waarbij je je kunt aansluiten. 

Bijvoorbeeld: 

 

Stichting Present zoekt chauffeurs voor Voedselbank  

De Voedselbank gaat ervan uit dat zij in de komende periode (vanaf 30 maart) hun 

voedselpakketten bij de mensen thuis moeten gaan bezorgen i.v.m. Corona. Present 

Groningen neemt de planning van het vervoer op zich. De pakketten (20 routes per 

dag) worden 6 dagen in de week (niet op zondag) rond gebracht, waarschijnlijk  vanaf 

14.00 uur. De dinsdag is al door de Stadskerk geadopteerd, de zaterdag door FC 

Groningen. Nou zou het fantastisch zijn wanneer wij als  Tehuisgemeente, samen met 
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de GKv Hoogkerk (een deel van) de woensdag voor onze rekening kunnen nemen. Wie 

beschikt over een (ruime) auto en wil de komende weken iedere woensdag (middag) 

pakketten van de voedselbank rondbrengen? Meld je aan via  deze link en bij herkomst 

groep: Tehuisgemeente vermelden. 

Van Present verscheen ook een extra nieuwsbrief.  

 

Heel Groningen belt: Ouderen en kwetsbaren kunnen niet meer bezocht worden. De 

eenzaamheid neemt hierdoor alleen maar toe. Hoe gaaf is het dat wij als Groningse 

jongeren (of u met meer levenservaring en wijsheid) klaar staan om juist deze mensen 

te verblijden met een telefoongesprekje? Doe jij mee? Klik hier. 

 

#nietalleen: Een nieuw, landelijk platform dat talloze lokale hulpinitiatieven aan 

elkaar en aan hulpvragers verbindt. Samen ben je meer dan alleen! Veel kerken en 

christelijke organisaties als TijdvoorActie, SchuldHulpMaatje, Christenunie, Stichting 

Present, HipHelpt en de EO werken binnen dit platform nauw samen.Aansluiting bij dit 

initiatief vergroot de zichtbaarheid van deelnemende kerken bij de burgerlijke 

gemeente en het verbindt kerken en lokale initiatieven onderling. Samen staan we 

sterk! 

Het zou mooi zijn als we ons als Tehuisgemeente bij dit initiatief kunnen aansluiten. 

Daarvoor zoeken we gemeenteleden die zich hiervoor willen inzetten, aanspreekpunt 

willen zijn en het verder willen coördineren. Meld je aan bij de scriba.   

 

Vacatures 

Beste gemeenteleden, 

Het zijn roerige tijden en we hopen als kerkenraad dat jullie en wij er ook goed mee 

om kunnen gaan. Er wordt her en der natuurlijk en gelukkig nagedacht over de manier 

waarop we elkaar tot steun kunnen zijn. Daarover meer elders in deze gemeentemail, 

het voelt goed om van een dergelijke meelevende gemeente deel uit te maken. Dank 

aan iedereen voor jullie inbreng. 

Graag had ik even in een dienst jullie aandacht gevraagd, maar omdat dat wat langer 

zal duren bij dezen via de gemeentemail. Zoals de meesten van jullie bekend hebben 

we sinds vorig jaar al 2 vacatures bij de AKR. Dat is wel erg jammer, want dan 

gebeuren sommige zaken niet of onvoldoende. Daarnaast komt er dan wat meer werk 

op de rest terecht. We hebben het even laten rusten, maar nu treden er natuurlijk elk 

jaar weer ambtsdragers af. Er zullen dus ook weer nieuwe mensen in de kerkenraad 

moeten komen. Het is een leuk team en we zien graag uit naar uitbreiding! 

 

Dit jaar treden af in de AKR Geja de Rooij en in de PKR Menno Kosters. 

We zijn erg dankbaar voor de manier waarop zij hun taken hebben uitgevoerd. Geja 

heeft een erg positieve rol gespeeld vanuit haar taakveld toerusting en gebed, maar 

ook in de algemene vergaderingen en bij onder meer de organisatie van de 
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startzondag 2019. Menno is als trouw (te)huisbezoeker goed bekend met zijn wijk. 

Dank beiden voor jullie inzet! 

Ook de ambtstermijn van Gonard Wagenaar loopt dit jaar af maar hij is gelukkig bereid 

gevonden nog een jaar als pastoraal ouderling aan te blijven, waarvoor ook dank, 

Gonard!  

Daarnaast is er in de commissie van beheer de vacature voor een administrateur.  

Willen jullie bidden voor de invulling van deze taken. Alvast dank.   

Mark van Seventer, voorzitter AKR 

 

Lees meer over de vacatures in de AKR en PKR en de vacature administrateur. 

 

 

Brief voorzitter LV 

De afgelopen maanden zijn grote stappen gezet in het proces naar kerkelijke eenheid 

tussen NGK en GKv. 

Lees hier een het bericht waarin de voorzitter van de Landelijke Vergadering Frans 

Schippers deze stappen samenvat.  
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