
 
 

  

 

Zondag 3 mei 2020  

De voorganger is Nely Oldenhuis-Vreeken. 

Het thema is: het KAN want het KON. 

De bijbellezing is uit Handelingen 4: 32-36  en Handelingen 5: 1-11. 

  

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

videokerkdienst. Er kan ook via Kerkomroep worden meegeluisterd.  

 

Collecte  

De collecte is voor de Diaconie.  

Nieuw! Vanaf nu kunnen giften worden overgemaakt via de GIVT-app. Lees hier hoe 

dat werkt.  

Daarnaast blijft het mogelijk om een gift over te maken naar het rekeningnummer van 

de diaconie,  NL17 ABNA 0571 4597 49. Vermeld daarbij de datum 3 mei 2020.  

 

Bloemen en dank 

Deze week zijn de bloemen voor Nely Oldenhuis, die wij hartelijk bedanken voor de tijd 

en zorg die zij heeft besteed aan de videodienst van deze zondag.  

Naast Nely ook veel dank aan alle andere gemeenteleden die voor en achter de 

(beeld)schermen bijdragen leveren aan de totstandkoming van de videodiensten. Wat 

een liefde en toewijding blijkt hieruit! 

 

Iedereen een goede en gezegende zondag gewenst.   

 

Tehuizers in coronatijd - verdriet in coronatijd 

Ruud en Marjan Hoekstra kregen deze week een slecht bericht, dat ze graag met de 

gemeente willen delen. Lees hier verder.  

 

Nieuwe leden 

Bij onze gemeente hebben zich aangesloten Mark Timmerman en Eline de Haan. Mark 

woont aan de Metaallaan 213 in Groningen (wijk 4) en Eline woont nu nog in Drachten, 

maar binnenkort ook aan de Metaallaan. Op 8 mei hopen Mark en Eline namelijk te 

gaan trouwen, dan zal hun burgerlijk huwelijk worden gesloten. Vanwege de 

coronacrisis hebben zij helaas moeten besluiten om de kerkelijke bevestiging en het 

feest uit te stellen. 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=7dee711e8d&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=04ff00d3c5&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=aa9cc72c70&e=535092f01b


 

Mark komt met doopattestatie over uit de GKv Assen-Zuid en Eline met 

belijdenisattestatie uit de GKv Drachten-Oost.  

Van harte welkom in onze gemeente en dat we elkaar tot een zegen mogen zijn! En 

natuurlijk hopen we dat we op korte termijn in het 'echt' kennis met jullie kunnen 

maken.  

Aan leden van wijk 4 de vraag of zij via mail, app of (beeld)bellen een 

welkomstberichtje naar Mark en Eline willen sturen. Hun gegevens zijn te vinden bij de 

Tehuisgezichten op de website.  

 

 

 

 

Onderweg  

Op 25 april verscheen Onderweg met als thema: engelen anno 2020. Wat weten we uit 

de Bijbel over engelen? En hoe komt het dat we zo weinig engelen zien, vergeleken 

met de Bijbelse tijd? In het nummer onder meer een interview met Wim Markus, een 

bloemlezing van quotes en korte stukjes over engelenervaringen en een opiniestuk 

over rauwe godsbeelden. Lees hier het nummer gratis. 

 

  

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=364a305377&e=535092f01b


 


