
 
 

  

 

Zondag 12 juli 2020   

De voorganger in de kerkdienst is Corien Oranje. 

Thema van de preek: Ga voor goud! 

Volgens Paulus kun je christenen vergelijken met lopers die meedoen aan een 

hardloopwedstrijd. Wat heeft geloven met sport te maken? 

Klik hier voor de orde van dienst. 

 

De dienst vindt plaats in het Willem Lodewijk Gymnasium. Je ontvangt 

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

rechtstreeks mee te kunnen maken. 

  

Collecte  

De collecte is voor Exodus. 

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 

12 juli 2020.  

 

Iedereen een goede en gezegende zondag gewenst.  

 

Wandelen 

Zondag a.s. gaan we weer gemeentelijk wandelen, en wel bij Noordlaren. 

Het startpunt is de parkeerplaats hoek Meester Koolweg en De Lage in Noordlaren. 

We vertrekken daar om 13.30 uur. 

 

In juli en augustus naar het WLG 

Klik hier voor het rooster tot eind juli. Er zijn in alle diensten nog plekken beschikbaar, 

wel graag vooraf aanmelden.  

Je kunt je nu ook aanmelden voor de zondag(en) in augustus.  

Stuur een email naar scriba@tehuisgemeente.nl met de gewenste zondagen en 

eventueel welke huisgenoten er met je meekomen. 

Neem voordat je naar het WLG komt s.v.p. het gebruiksplan door en volg in het WLG 

de aanwijzingen van de (hulp)kosters op. Zij zijn te herkennen aan de gele hesjes.  

 

Schrijvers gezocht 

Vanaf het begin van de coronaperiode zijn er wekelijks (eerst drie keer per week, nu 
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twee kerk per week) meditaties op de website geplaatst. Bedoeld om in deze onrustige 

tijd af en toe even stil te staan en een moment van bezinning te hebben.  

De meditaties zijn tot nu toe geschreven door Dick Mak en Corien Oranje. Het zou 

fijn zijn als het plaatsen van de meditaties in de vakantie van Dick en Corien door zou 

kunnen gaan. Daarom een oproep voor gemeenteleden die vaardig zijn met de pen om 

ook af en toe een meditatie (of zo je wilt: overdenking) te schrijven voor de website. 

Het zou helemaal mooi zijn als er een groepje schrijvers kan worden gevormd, dat ook 

op de langere termijn om beurten de meditaties kan verzorgen. 

Interesse? Stuur een mail naar webredactie@tehuisgemeente.nl 

 

 

Bedankt (1) 

Heiko Schutte wil graag iedereen bedanken voor de kaarten (wel 30) en telefoontjes 

voor zijn 93e verjaardag, die hij gisteren vierde. Hij vindt het fantastisch dat zoveel 

mensen aan hem hebben gedacht.  

 

Bedankt (2) 

Lieve mensen, wat een hartverwarmende reacties kregen we op ons bericht van begin 

mei, waarin we met jullie deelden dat bij onze dochter Mariëlle opnieuw borstkanker 

was geconstateerd. Appjes, kaartjes, telefoontjes, mailtjes….. dank jullie wel. Het heeft 

ons echt goed gedaan! 

Het waren spannende weken in mei: de tumor bleek groter en uitgebreider te zijn dan 

aanvankelijk gedacht en heeft een uitstraling naar de oksel. Wat waren we blij met het 

bericht dat er in het lichaam verder geen uitzaaiingen zijn. 

De behandelingen zijn ondertussen gestart: onze dochter krijgt 9 keer (om de 3 

weken) immuuntherapie in combinatie met chemotherapie en na deze 27 weken een 

operatie en misschien nog nabehandelingen.  

Gelukkig verdraagt ze de behandelingen tot nu toe redelijk goed, maar ze heeft nog 

een lange weg te gaan. We hopen en bidden dat de kuren aanslaan. 

Ruud en Marjan Hoekstra 

 

Geboren 

Nathasja en Rindert Hooiveld laten weten dat zij op 28 mei ouders geworden van een 

dochter. Haar naam is Liese Jansje Hooiveld. Van harte gefeliciteerd! 

 

Koken voor Rachèl en Bastiaan 

Het gaat redelijk met Rachèl Dijkstra-Habermehl, met gebroken been en elleboog is 

het behelpen, afgezien van pijn en ongemak. 

Er is hulp van familie en vrienden voor allerlei dingen maar eten koken is een 
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probleem. 

Wie wil er de komende weken op werkdagen, tussen 17.30 en 18.30 uur een warme 

maaltijd brengen, er is een magnetron en het adres is Pyrietstraat 41  in Groningen. 

Er zijn geen dieet wensen, alleen eet Bastiaan geen olijven en van zuurkool gaat 

Rachèl heel zuur kijken. 

Graag bij mij opgeven zodat ik een rooster kan maken (rbroer@planet.nl). 

Voor bezoek in de middag  graag mailen met Rachel en niet bellen. 

Met dank voor jullie hulp,  een vriendelijke groet. 

Rita Broer 

 

Gastvrouwen gezocht in de zomer  

Voor Het Overweeghuis in Groningen zijn we voor de zomerperiode met spoed op zoek 

naar gastvrouwen van 21 jaar of ouder. 'Het Overweeghuis' is een interkerkelijk en 

diaconaal project voor vrouwen die vastlopen in de prostitutie. Met deze oproep willen 

we voorkomen dat de 5 vrouwen straks weer op straat staan. Het gaat om dagdelen 

en/of slaapdiensten waarbij je een vergoeding krijgt van 40 euro per nacht. Geef door 

welke weken je beschikbaar bent. De taken zijn: present zijn en alledaagse activiteiten 

ondernemen. Je werkt in een team van andere vrijwilligers en wordt ondersteund door 

één of twee professionals van het Leger des Heils die in house zijn. Meer info en 

aanmelden: contact@quartermasters.org of bel 06-24994954.  
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