
 
 

  

 

Zondag 29 maart 2020  

Op deze 5e zondag in de 40-dagentijd is er de eerste videokerkdienst. 

De voorganger is ds. Dick Mak. Het bijbelgedeelte is Lucas 18:18-30. 

Het thema is 'Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.' Het gaat over de 

rijke man die aan Jezus vraagt wat hij moet doen om deel te krijgen aan het eeuwige 

leven. Jezus geeft hem een onmogelijke opdracht: verkoop alles, verdeel de opbrengst 

onder de armen, en volg mij. Verwachtte Jezus echt dat de man dat zou doen? En wat 

betekent dit voor ons? 

 

Zondagmorgen rond 10 uur ontvang je een email met de link naar de 

videokerkdienst.  De dienst zal ook via de Tehuiswebsite te volgen zijn.  

 

Collecte  

De collecte is voor de zending. Je kunt een gift overmaken naar de diaconie,  NL17 

ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 29 maart 2020.  

 

Iedereen een goede en gezegende zondag gewenst.  

Meditaties op maandag, woensdag en vrijdag 

Gedurende de periode van coronacrisis verschijnt er drie keer per week een meditatie 

op het openbare gedeelte van de website. 

Vandaag een meditatie van Corien Oranje, klik hier.  

 

Het dagelijks leven ten tijde van de corona-crisis  

De corona-crisis treft iedereen, en voor iedereen is de impact anders. Het idee is 

ontstaan om via de gemeentemail verhalen van gemeenteleden te delen over wat de 

corona-crisis betekent voor jouw leven en de effecten daarvan bijvoorbeeld op je werk, 

je dagindeling, je (mentale) gezondheid, je geloofsleven. Wat je er maar over kwijt . 

Verhalen van zoveel mogelijk gemeenteleden in alle leeftijds categorieën, jong, middel 

en oud. 

Bijvoorbeeld een verhaal van een middelbare scholier die nu niet naar school kan, een 

gezin met kinderen in de basisschoolleeftijd, een oudere die nu alleen thuis is/ ouderen 

die nu alleen thuis zijn, en ook verhalen van thuiswerkers, etc. Als je niet zo'n schrijver 

bent, denk dan aan een filmpje of misschien wel een tekening.  

Zo houden we nog wat contact met elkaar en weten we van elkaars wel en wee... 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=cb25cc2ae1&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=a958f3591c&e=535092f01b


 

Joop Vogel neemt vandaag het voortouw, lees hier zijn verhaal.  

Je kunt jouw verhaal sturen naar scriba@tehuisgemeente.nl 

 

55+plus oftewel Seniorenmiddag 9 april 

Ook wij moeten deze middag annuleren. Het zal de laatste middag worden van dit 

seizoen, maar helaas het is niet meer mogelijk en verantwoord. Met Willemien 

Wierenga heb ik een afspraak gemaakt dat ze haar voordracht DV in november zal 

houden. Wij willen jullie allen een goede tijd toewensen en vragen om Gods nabijheid. 

Klaas en Roel 

 

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. 

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 (06-31917983), Toos Boetje (06-19129026) of Klara Poelman (06-

18304536). 

Tehuizers in de media 

In deze rubriek op het besloten gedeelte van de website zijn weer nieuwe artikelen 

geplaatst van of over gemeenteleden in de diverse media. Te vinden op de website, 

nadat je hebt ingelogd bij MijnThuis.    

 

 

Vacatures 

In de AKR zijn er sinds het begin van dit kerkelijk seizoen 2 vacatures en in de zomer 

komt er met het periodiek aftreden van Geja de Rooij nog een vacature bij. In de PKR 

ontstaat door het periodiek aftreden van Menno Kosters een vacature. Daarnaast is er 

een vacature voor een administrateur binnen de Commissie van Beheer.  

Namen van gemeenteleden die je geschikt acht voor pastoraal of bestuurlijk ouderling, 

kunnen tot en met 6 juni worden doorgegeven aan de scriba, na de betreffende 

kandidaat uiteraard eerst te gepolst. Jezelf aanmelden kan natuurlijk ook. Bij het 

nadenken over geschikte kandidaten wordt 'De Weg' (het voormalige papieren 

adresboek) nog wel eens gemist. Om aan dit gemis tegemoet te komen, is hier een 

lijst vinden met alle belijdende leden.  

Lees meer over de inhoud van de vacatures in de AKR en PKR en de 

vacature administrateur. 
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