
  

  

 

Pinksteren 31 mei 2020   

De voorganger in de videokerkdienst is ds. Dick Mak. 

Het thema is: Laat je leiden door de Geest. 

De bijbellezing is uit Handelingen 2:1-13 en Galaten 5:22-26. 

  

In deze dienst zullen de voorbeden worden uitgesproken door Nely Oldenhuis. 

Zij stelt het volgende voor: 

1) Ik wil zondag de voorbeden afsluiten met het Onze Vader.  

Mijn voorstel is dat iedereen die het wil, thuis ook hardop meebidt. Ik denk dat het 

onze saamhorigheid op dat moment versterken kan. 

2) En een tweede voorstel: omdat we het Pinksterfeest ook wereldwijd vieren, zeg 

maar vanaf dat de zon opgaat in Nieuw Zeeland en ondergaat in Californië en nog 

verder, wil ik vragen aan mensen die een andere taal beheersen, mee te bidden in die 

taal: Engels, Indonesisch, Chinees,  Koreaans, Russisch, Duits, Italiaans, Spaans, 

Frans, enz. Niet voor de show natuurlijk maar als dank aan God die met Zijn Geest 

wereldwijd werkt. 

Hartelijke groet, Nely 

 

Collecte  

De collecte is voor l'Abri. 

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 

31 mei 2020.  

 

Bloemen 

De bloemen zijn deze week voor Ite Wierenga, die wij hartelijk bedanken voor het 

voorgaan in de videokerkdienst op 17 mei jl.   

 

Iedereen een goed en gezegend Pinksterfeest gewenst.  

 

Weer naar het WLG?  

De corona-kerk-werkgroep gaat onderzoeken of er met ingang van zondag 21 juni met 

enkele personen weer kerkdiensten in het WLG gehouden kunnen worden. Deze 

diensten worden dan rechtstreeks uitgezonden (gestreamd) en kunnen door de overige 

gemeenteleden thuis online gevolgd worden. Voorwaarde is uiteraard dat het 

schoolbestuur ons toestemming geeft om het gebouw weer te gaan gebruiken. 

http://www.labri.nl/wp/
https://www.tehuisgemeente.nl/wp-content/uploads/2020/05/Digitaal-collecteren-via-GIVT.pdf


 

Als alles goed verloopt, kan vanaf juli het aantal kerkgangers vergroot worden. 

Voorlopig richten we ons alleen op de kerkdiensten, zonder samenzang 

en zonder activiteiten daarom heen (zoals crèche, kindernevendienst, 

jeugdkerk, koffiedrinken etc). De werkgroep werkt de komende weken een plan uit 

hoe, en met hoeveel personen, we de kerkdiensten in het WLG zo veilig 

en verantwoord mogelijk kunnen hervatten. 

We houden jullie op de hoogte. 

 

 

Chauffeurs Voedselbank gezocht 

Sinds het begin van de corona-crisis rijden leden van de Tehuisgemeente en de GKV 

Hoogkerk iedere woensdag routes voor de Voedselbank.  

Helaas zijn van de teams die op dinsdag en donderdag de bezorging deden een hoop 

vrijwilligers om diverse redenen gestopt.  

Daarom vraagt de Voedselbank of er in onze gemeente vrijwilligers zijn die (ook) op 

dinsdag en/of donderdag willen rijden.  

Aanmelden kan via dit Aanmeldformulier. 

 

Tour de Compassion: fietschallenge vanaf eigen oprit 

Daniël Niezink, oud gemeentelid, is een van de zes initiatiefnemers die op zaterdag 20 

juni de Tour de Compassion organiseren: een fietschallenge voor het COVID-19 

noodhulpfonds van Compassion. Het doel is gezamenlijk 75.011 kilometer te fietsen en 

in euro’s op te halen. 

De fietschallenge is voor alle leeftijden, niveau's en soorten fietsen. Elke deelnemer 

kiest een fietsafstand en bepaalt zelf een op te halen sponsorbedrag. Deelnemers 

ontwerpen hun eigen, unieke fietsroute langs een of meerdere georganiseerde pitstops, 

met start/finish op de eigen oprit. De fietschallenge volgt de Covid-19 richtlijnen van 

de NTFU, waarbij op dit moment in groepen van max. 4 fietsers wordt gereden. 

Voor meer informatie en inschrijven: www.tourdecompassion.nl 

 

Nieuw: magazine Meedoen in Gods missie 

Meedoen hebben we ons nieuwe magazine genoemd, Meedoen in Gods missie. In dit 

nieuwe magazine, dat we jaarlijks willen uitgeven voor alle leden van de GKv- en NGK-

kerken, willen we in beeld brengen hoe kerkmensen, aangestoken door het vuur van 

Pinksteren, aan het werk mogen zijn in Gods Koninkrijk. Hoe vanuit onze kerken 

bruggen worden geslagen naar medelanders die Jezus nog niet kennen. 

Het nieuwe magazine Meedoen verschijnt één keer per jaar en brengt verschillende 

missionaire-diaconale projecten in Nederland in beeld, interculturele projecten waar het 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-D8Vd4npa_XaqB17vUdFYMgJmMt1EuHF48MEnPVma_yXUJA/viewform
http://www.tourdecompassion.nl/


 

geloof wordt geleefd, in woorden én daden. Meedoen is een uitgave 

van www.missieloket.nl. 

Omdat er vanwege de coronamaatregelen momenteel geen ‘gewone’ kerkdiensten zijn, 

hebben we helaas moeten besluiten Meedoen niet te drukken, maar enkel digitaal te 

laten publiceren. Klik daarvoor hier (online bladerversie) of download Meedoen hier.  

 

  

 

http://www.missieloket.nl/
https://www.flipgorilla.com/p/26675824929276035/show
https://www.tehuisgemeente.nl/wp-content/uploads/2020/05/MEEDOEN-magazine-mei-2020-spreads.pdf

