
  

  

 

Zondag 14 juni 2020   

De voorganger in de videokerkdienst is Fokko Oldenhuis. 

De bijbel: te mooi voor alleen achter de voordeur. Over uitleg van teksten. 

 

Hoe lees je een tekst? Een krant lees je anders dan een wet.  

Het gaat vanmorgen over uitleg van teksten; vooral bijbelteksten. Veel bijbelgedeelten 

zijn meer dan 3000 jaar oud. Soms staan die teksten heel ver van ons af (steniging 

bijvoorbeeld). Soms komen temidden van die eeuwenoude teksten verrássend actuele 

leefregels tevoorschijn, zoals in het voorgelezen gedeelte over de naaste en de 

vreemdeling. Christendom is hip zou ik zeggen. Multi-cultureler kan het 

haast niet. Voor we gaan inzoomen op enkele bijbelteksten, nog een enkel woord over 

uitleg van juridische teksten. En daarna kijken we nog wat breder naar de plaats van 

de bijbel in de samenleving.  

Te mooi voor alleen achter de voordeur….  

 

Tekstgedeelten: Lev. 19: 9-16 en Deut. 19:15-21. 

  

Collecte  

De collecte is voor World Servants. 

Een gift overmaken kan via de GIVT-app (klik hier voor meer informatie) of naar de 

bankrekening van de diaconie,  NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 

14 juni 2020.  

 

Bloemen 

De bloemen zijn deze week voor Menno Kosters, als blijk van waardering en dank. 

Menno heeft een aantal jaar als lid van het gebedsteam regelmatig de voorbede in 

de kerkdiensten verzorgd, deze zondag voor de laatste keer. 

 

Iedereen een goede en gezegende zondag gewenst.  

 

Nieuwsbrief Jeugdwerk 2 

Hoe is het de afgelopen tijd met het jeugdwerk gegaan? Lees het in 

de tweedeNieuwsbrief Jeugdwerk.  

Nieuwsbrief 1 in februari gemist? Klik dan hier. 
 

Kopij De Brug 

Tot en met zondag is er gelegenheid kopij aan te leveren voor de nieuwe uitgave van 

https://www.worldservants.nl/
https://www.tehuisgemeente.nl/wp-content/uploads/2020/05/Digitaal-collecteren-via-GIVT.pdf
https://www.tehuisgemeente.nl/wp-content/uploads/2020/06/TG-Nieuwsbrief-Jeugdwerk-02.pdf
https://www.tehuisgemeente.nl/wp-content/uploads/2020/02/Nieuwsbrief-Jeugdwerk-Tehuisgemeente-Februari-2020.pdf


 

De Brug. Dit kan naar redactie.debrug@tehuisgemeente.nl 

 

Terug naar het WLG 

Het is de bedoeling om vanaf zondag 21 juni de kerkdiensten weer in het WLG te 

houden. De kerkdiensten worden vanaf die datum om 10 uur rechtstreeks via internet 

uitgezonden (streaming), en kunnen net als de videodiensten thuis worden gevolgd. 

Steeds meer gemeenteleden spreken met elkaar af om de diensten samen te bekijken, 

of zoals afgelopen zondag het Avondmaal te vieren. Zo wordt op kleine schaal toch de 

kerkelijke gemeenschap, die door velen gemist wordt, ervaren.  

 

Het vraagt wat voorbereiding.... 

De voor het streamen benodigde apparatuur wordt binnenkort in het WLG aangesloten 

en getest. Als alles werkt, zal de dienst op 21 juni voor het eerst weer in het WLG 

gehouden kunnen worden. Technische mankementjes blijven altijd mogelijk, maar als 

Tehuizers zijn we op dat punt wel wat gewend. 

Op zondag 21 en 28 juni zullen bij de kerkdiensten alleen de voorganger en een paar 

gemeenteleden met een specifieke taak aanwezig zijn en zal alles 'geoefend' worden. 

Als dat allemaal goed verloopt, kunnen er vanaf zondag 5 juli meer gemeenteleden 

aanwezig zijn. 

 

Begin volgende week komt er een extra gemeentemail met alle informatie over de 

terugkeer naar het WLG, met daarin onder andere het verplichte gebruiksplan, het 

aantal personen dat per zondag aanwezig kan zijn en uitleg over de wijze waarop je je 

kunt aanmelden om een dienst bij te wonen. 

 

Nieuwe leden 

Aarnout Los en Aline Delen hebben zich bij onze gemeente aangesloten. 

Zij komen met belijdenisattestaties over van GKV Wetsinge-Sauwerd (Aarnout) en CGK 

Groningen (Aline).  

Aarnout en Aline zijn van plan om op 24 augustus a.s. te trouwen. 

Hun (toekomstige) adres is Aquamarijnstraat 553 (wijk 4). 

Van harte welkom in onze gemeente en we hopen dat we elkaar tot een zegen mogen 

zijn!  

Aan leden van wijk 4 de vraag of zij een welkomstberichtje naar Aarnout en Aline 

mailto:redactie.debrug@tehuisgemeente.nl


 

willen sturen. Hun gegevens zijn te vinden bij de Tehuisgezichten op de website.

 

 

 

Inloggen bij MijnThuis - hoe werkt het ook alweer?  

- Ga naar www.tehuisgemeente.nl 

- Klik rechtsboven op MijnThuis. 

- Je gebruikersnaam is het emailadres waarop je de gemeentemail ontvangt.  

- Als je je wachtwoord bent vergeten of nog nooit een wachtwoord hebt aangemaakt 

klik je op 'wachtwoord vergeten'.  

- Volg de stappen om een wachtwoord aan te maken. Let op: het wachtwoord 

moet minimaal 12 tekens lang zijn en bevat hoofd- en kleine letters en tekens. 

 

Voor een stap-voor-staphandleiding klik hier.  

Kom je er niet uit? Stuur een email naar webredactie@tehuisgemeente.nl.  

 

Tehuisgemeente Facebookpagina 

Graag brengen we de officieuze Tehuisgemeente Facebookpagina onder de aandacht. 

Dit is een niet-openbare groep, bedoeld voor gemeenteleden om elkaar op een 

informele manier te 'ontmoeten' en berichten uit te wisselen. Niet om in te zetten als 

een formeel communicatiekanaal of om 'zware' discussies te voeren...  

https://www.tehuisgemeente.nl/wp-content/uploads/2020/06/Handleiding-wachtwoord-aanmaken.pdf
mailto:webredactie@tehuisgemeente.nl


 

Er zijn inmiddels zo'n 100 gemeenteleden aangesloten. Als je ook mee wilt doen, meld 

je dan bij een van de beheerders: Eric van Dijken, Marjan Hoekstra of Wim Keizer. 

Wellicht overbodig om te vermelden: je hebt een Facebook account nodig om deel te 

kunnen nemen. 

 

  

 


