
  

  

 

Zondag 5 juli 2020   

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak. 

Thema: Aan Christus en elkaar verbonden. 

In deze dienst denken we na over 1 Korintiërs 10:14-22. De Maaltijd van de Heer 

maakt duidelijk dat je aan Christus en aan elkaar verbonden bent. Dus kun je je niet 

inlaten met afgoderij, zegt Paulus. Afgoderij was 20 eeuwen geleden heel tastbaar en 

zichtbaar in Korinte. Het dagelijkse leven was ervan doortrokken. Hoe zit dat vandaag? 

Waar moeten wij op letten? 

  

We vieren zondag de Maaltijd van de Heer. Een ieder die Here Jezus van harte liefheeft 

en aanvaardt als zijn of haar Verlosser, is van harte uitgenodigd aan de viering deel te 

nemen.  

Aan iedereen die de dienst vanuit huis bijwoont de vraag om vooraf brood/matzes en 

druivensap/wijn klaar te zetten.  

 

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. 

Tijdens de dienst zal de live chat aan staan, zodat gemeenteleden die thuis meekijken 

berichten kunnen sturen.   

Wie hier geen gebruik van wil maken, kan de weergave 'volledig scherm' kiezen of typ 

op de F op het toetsenbord. Dan verdwijnt de chat uit beeld.  

 

Collecte  

De collecte is voor stichting De Vakantiebank.  

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 5 

juli 2020.  

 

Iedereen een goede en gezegende zondag gewenst.  

 

Bloemen 28 juni  

Vorige week zondag zijn de bloemen bezorgd bij Roy Latuputty. Roy is jarenlang de 

administrateur van de CvB geweest en draagt binnenkort het stokje over aan Nanne 

Heeringa.  

Hartelijk dank Roy, voor je inzet en de nauwgezetheid waarmee je deze taak hebt 

ingevuld.  

 

https://www.tehuisgemeente.nl/wp-content/uploads/2020/07/Liturgie-2020-07-05.pdf
https://www.devakantiebank.nl/
https://www.tehuisgemeente.nl/wp-content/uploads/2020/05/Digitaal-collecteren-via-GIVT.pdf


 

In juli naar het WLG 

Op basis van de aanmeldingen is een rooster opgesteld van gemeenteleden die in de 

maand juli een (of meer) kerkdienst(en) in het WLG willen bijwonen. 

Klik hier voor het rooster. 

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.  

Binnenkort start de aanmelding voor de maand augustus.  

  

 

 

Bericht van Rachèl en Bastiaan Dijkstra 

Lieve gemeenteleden, even een update van ons. Ondanks de schrik gaat het goed. 

Rachèl heeft afgelopen week in het ziekenhuis gelegen maar mag vrijdag 3 juli naar 

huis en moet dan 6 weken rusten. Heel fijn om weer in een vertrouwde omgeving te 

mogen zijn. Het genezen lijkt goed te gaan, alleen het duurt allemaal vrij lang omdat 

het toch vervelend gebroken is. Ook de elleboog is gebroken, dus alles met 1 hand en 

1 voet. Na 6 week gaan we weer oefenen met lopen, na 12 week lopen en fietsen en 

over 6-9 maanden werkt alles hopelijk weer zoals voor het ongeluk. Heel veel dank 

voor jullie gebed en alle kaartjes en bemoedigingen die we hebben gehad. Dat doet 

ons goed! Mocht je langs willen komen, mail of app ons dan even, dan kunnen we 

reageren op een moment dat ons uitkomt. 

En onze excuses dat de livestream niet door kon gaan zondag, veel dank aan Dick en 

de werkgroep dat jullie zo snel konden schakelen! 

Liefs van ons allebei, Bastiaan en Rachèl Dijkstra  

 

Afscheid van de kindernevendienst 

De laatste bijeenkomst voor de zomervakantie is voor de kinderen van de oudste 

kindernevendienst groep altijd heel bijzonder. We nemen dan afscheid van de kinderen 

die na de zomervakantie naar de middelbare school gaan. 

Die kinderen krijgen de bijbel die ze zelf gekaft hebben, en 2 jaar  lang in de 

kindernevendienst hebben gebruikt, nu voorgoed mee naar huis. 

Verder krijgen ze een persoonlijke zegen, nadat er besproken is wat zegenen nu 

eigenlijk precies is. Best een spannend moment! Vervolgens maken we er een echt 

feestje van met slingers, lekker eten en drinken en spelletjes. 

Dat kon dit jaar niet doorgaan door de corona-maatregelen. 

In plaats daarvan zijn we als leiding van de groep bij Meike, Huub en Nina thuis 

geweest met een verrassingsbox om op die manier toch vorm te geven aan het 

afscheid. 

Het waren hele gezellige bezoekjes! 

https://www.tehuisgemeente.nl/wp-content/uploads/2020/07/Indeling-Tehuisgemeente-juli-2020-3.pdf
https://www.tehuisgemeente.nl/wp-content/uploads/2020/06/Gebruiksplan-Tehuisgemeente-v1.0.pdf


 

 

Hartelijke groet, 

Marian en Esther, Bas en Adriaan.  

 

 

 

  

 


