
 
 

  

 

Zondag 19 juli 2020   

De voorganger in de kerkdienst is mevrouw Trientsje Aukema, lid van de PKN en 

woonachtig in Wijckel. Ze is werkzaam bij het Leger des Heils als staflid Beleid-, 

kwaliteit- en procesmanagement voor 'Geloven in de Buurt'. 

 

Thema van de dienst: ‘En levenslang ben ik niet eenzaam meer’. 

Aan de hand van de geschiedenis van Elia, Maria en Christus gaan we dit thema 

benaderen. Wat is eenzaamheid, wat zegt de Bijbel over eenzaamheid, wat kunnen we 

voor die ander en doen en hoe kunnen we zeggen: ‘En levenslang ben ik niet eenzaam 

meer’. 

 

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 het Leger des Heils. 

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 

19 juli 2020.  

Vanaf a.s. zondag zal er in het WLG weer gelegenheid zijn om een gift in contanten of 

collectebonnen te doen. 

 

Iedereen een goede en gezegende zondag gewenst.  

 

Tehuispelgrimage langs 2 kerken en een uitkijktoren. 

Komende zondag 19 juli staat de Tehuispelgrimage van Middelbert, Engelbert en 

Meerstad op het programma met een route van 6,5 km. Er is onderweg een 

uitkijktoren en een strand aan het Woldmeer. De route is ook geschikt voor fietsers. De 

beide kerken in Middelbert en Engelbert zijn de hele dag bezoekbaar. 

De spiritualiteitswerkvorm gaat over de Ignatiaanse spiritualiteit die we gaan 

toepassen op een Psalmpassage, die je bijvoorbeeld in een van de kerken kunt doen.   

Parkeren aan de parkeerplaats Scheerling in Meerstad. De routebeschrijving, de 
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routekaart en de spiritualiteitswerkvorm zijn weer te downloaden 

van tehuispelgrimage.wordpress.com. 

En benieuwd wat de naam Engelbert betekent? Download dan het infobestand van 

deze route.  

 

 

In juli en augustus naar het WLG 

Klik hier voor het rooster tot eind juli. Voor de diensten van 19 en 26 juli zijn nog 

plekken beschikbaar, wel graag vooraf aanmelden.  

Je kunt je nu ook alvast 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.  

 

Gezocht: techneuten voor het verzorgen van de livestreams 

De verwachting is dat we nog langere tijd gebruik zullen moeten maken van het 

livestreamen van de kerkdiensten. Daarom zijn we op zoek naar een aantal technisch 

onderlegde gemeenteleden die dit kunnen verzorgen. 

Dus: heb je (enige) ervaring met streamen en verder affiniteit met filmen en techniek 

in het algemeen, meld je dan bij Bastiaan Dijkstra, bastiaandijkstra@gmail.com 

 

Gezocht: schrijvers 

Vanaf het begin van de coronaperiode zijn er wekelijks (eerst drie keer per week, nu 

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 

 

Koken voor Rachèl en Bastiaan 

Het koken voor Rachèl en Bastiaan is tot en met donderdag 6 augustus geregeld. Wie 

na deze datum op werkdagen, tussen 17.30 en 18.30 uur een warme maaltijd bij hen 

wil brengen in de Pyrietstraat 41 in Groningen, kan zich opgeven bij Rita 

Broer (rbroer@planet.nl). 
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Iedereen heel hartelijk dank voor alle hulp en het lekkers dat al is gebracht. 

 

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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