
  

  

 

Zondag 28 juni 2020   

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak. 

Thema: God kennen en aanbidden als Vader, Zoon en Geest. 

Vandaag gaat het over de ‘drie-ene’ God. De term ‘drie-eenheid’ komt niet in de bijbel 

voor. Wel komen we God de Vader tegen. En Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heer. En 

de heilige Geest. 

Gaat het dan nog steeds om de ene God uit Deuteronomium 6? Hoe helpt de belijdenis 

van Gods drie-eenheid ons? 

 

Klik hier voor de orde van dienst. 
 

Deze dienst wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit het Willem Lodewijk Gymnasium. Je 

ontvangt zondagmorgen even voor 10.00 uur een email met een link om de kerkdienst 

mee te kunnen maken.  

 

Collecte  

De collecte is voor de zending.  

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 

28 juni 2020.  

 

Iedereen een goede en gezegende zondag gewenst.  

 

Videoboodschap van Maria van der Ploeg 

Wat een verrassing! Een videogroet van Maria van der Ploeg opgenomen door haar 

dochter Janette de Haas. Fijn om zo even wat te horen, zegen en sterkte gewenst.  

 

Zomergroet 

De afgelopen week is bij elk adres van de gemeente een attentie bezorgd van de AKR. 

Maar ere wie ere toekomt: het idee kwam van Roel en Margot Fleurke en zij hebben 

ook de organisatie op zich genomen. Veel dank daarvoor, ook aan alle bezorgers en 

Reinier van den Berg voor het maken van het kaartje. 

Gemeenteleden die niet thuis waren, vonden hun attentie in de brievenbus. Eén van de 

bezorgers maakte hiervan onderstaande 

https://www.tehuisgemeente.nl/wp-content/uploads/2020/06/Liturgie-2020-06-28.pdf
https://www.tehuisgemeente.nl/zending/
https://www.tehuisgemeente.nl/wp-content/uploads/2020/05/Digitaal-collecteren-via-GIVT.pdf
https://www.tehuisgemeente.nl/wp-content/uploads/2020/06/YouCut_20200621_221352703.mp4


 

fotocollage.  

 

  

 

Geluid en chatten bij de livestream vanuit het WLG 

Afgelopen zondag was het geluidsvolume op een aantal momenten in de dienst te 

zacht om thuis te kunnen volgen. In het WLG was dit volumeverschil er niet. 

Het geluidsteam heeft onderzocht wat hiervan de oorzaak is en a.s. zondag wordt dit 

aangepast.  

 

Bij het uitzenden via een livestream is een van de opties dat er een chatfunctie kan 

worden aangezet. Voor de jongeren onder ons iets vanzelfsprekend, voor de iets 

minder jongeren misschien een onbekend fenomeen. 

Het komt er op neer dat dat gemeenteleden die thuis meekijken, voor, tijdens en na de 

dienst getypte berichtjes kunnen sturen, die andere gemeenteleden kunnen lezen en 

waar ze op kunnen reageren. Er zijn gemeenten die dit gebruiken om de onderlinge 

verbondenheid te versterken. 

Als a.s zondag blijkt dat de techniek rondom beeld en goed functioneert, zal volgende 

week de chatfunctie toegevoegd worden om eens uit te proberen.  

Wie er geen gebruik van wil maken, kan de chatfunctie uitschakelen zodat deze niet 

zichtbaar is.  



 

 

Aanmelden kerkdiensten juli  

Voor wie zich nog niet heeft aangemeld: als je in de maand juli een kerkdienst in het 

WLG wilt bijwonen, geef dat dan uiterlijk a.s. dinsdag 30 juni door 

viascriba@tehuisgemeente.nl of 06-23538833. 

Geef aan welke zondag(en) je zou willen komen en met hoeveel personen. 

Op basis van deze aanmeldingen wordt een indeling gemaakt voor de zondagen in juli. 

Er is op alle vier zondagen nog ruimte.  

 

 

Stemmen VOOR stichting Present  

Jaarlijks geeft het netwerk VOOR 10% van haar volledige omzet aan een project waar 

de wereld mooier van wordt. De VOORbeeld-verkiezing 2020 is helemaal geweid aan 

projecten 'VOOR een sociale samenleving'. In deze editie is € 111.200,- beschikbaar. € 

81.200,- voor de winnaar en 2x € 15.000,- Het project met de meeste stemmen op 30 

juni is sowieso genomineerd. Uit de top 10 kiest de jury in juli nog 2 genomineerde 

projecten. Zij maken alle drie kans op het winnen van de hoofdprijs tijdens de 

Feestelijke Finale in oktober. 

Present Groningen heeft samen met Present Nederland een project ingediend. We 

hebben jou nodig om dat project te steunen door er punten aan toe kennen en anderen 

uit je netwerk daar ook toe aan te moedigen. Je kunt helpen door het plaatsen van de 

bijgevoegde infosheets op LinkedIn of Facebook en deze link er bij te 

plaatsen: https://www.voor.nl/voorbeeld-projecten/2020. 

Ga zelf nu ook even naar die link om te stemmen! Dit kan tot en met 30 juni. 
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