
 
 

  

 

Zondag 11 oktober 2020   

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.  

Deze zondag denken we naar aanleiding van Psalm 104 na over Gods voorzienigheid.  

We belijden dat God, die hemel en aarde gemaakt heeft, nog steeds voor zijn 

schepping zorgt. Betekent dat dat God met alles te maken heeft, met elke stap, met de 

kleinste gebeurtenis? Wat is onze verantwoordelijkheid als mens? Wat betekent dat 

voor de toekomst van planeet Aarde? 

 

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

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 Pand. 

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 

11 oktober 2020.  

In het WLG is er gelegenheid om een gift in contanten of collectebonnen te doen. 

 

Bijwonen kerkdienst en kindernevendienst 

Klik hier voor de aanmeldingen tot eind oktober. Op zondag 18 en 25 oktober zijn nog 

plaatsen beschikbaar. Als je nog niet voor een kerkdienst in oktober bent ingedeeld 

kun je je voor een van deze diensten aanmelden via scriba@tehuisgemeente.nl.  

Op 18 november is er kindernevendienst en worden ouders met kinderen in de 

basisschoolleeftijd met voorrang ingedeeld. Geef s.v.p. ook de namen van de kinderen 

door die naar de kindernevendienst gaan.  

 

Iedereen een goede en gezegende zondag gewenst. 

 

Nieuwe richtlijn - mondkapjes 

Afgelopen week is er veel te doen geweest over de coronarichtlijnen voor de kerken.  

Omdat wij vorige week al zijn teruggegaan naar 30 aanmeldingen per kerkdienst, is de 

impact van de nieuwe richtlijnen voor ons beperkt. 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=599392348d&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=693d61ea97&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=6e03df1d55&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=ec990aa607&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=371945fa0f&e=535092f01b


 

Wel sluiten we aan bij het advies om tijdens verplaatsingen binnen het gebouw een 

mondkapje te dragen. Dat houdt in: 

• vóór de dienst: van binnenkomst in het WLG tot je bent gaan zitten. Dit geldt 

ook voor allen die een taak in of rondom de kerkdienst hebben en de 

kerkenraadsleden bij het consistoriegebed 

• na de dienst: bij het verlaten van de zaal tot je op een plek bent gaan staan 

om koffie te drinken 

• bij alle overige verplaatsingen door het gebouw 

Koffie of thee meenemen 

We kunnen nog geen gebruik maken van de keuken. Neem indien mogelijk een 

thermoskan koffie of thee neer en zet deze op een van de statafels die verspreid door 

de hal staan. Neem bij voorkeur ook je eigen beker mee.  

 

 

Meditatie 

Vandaag is er weer een nieuwe meditatie op de website verschenen. Deze keer 

geschreven door Peter Dijkstra. Het schrijverscollectief zich uit! 

 

Enquête Tehuisgemeente in coronatijd: laatste week 

Iedereen die de enquête heeft ingevuld: hartelijk dank daarvoor. Voor wie het nog niet 

gedaan heeft: de enquête staat deze week nog open. Klik hier om naar de enquête te 

gaan.  

 

Nieuwe leden voor (nieuwe) kringen 

De afgelopen tijd hebben meerdere mensen aangegeven dat ze graag aan een kring 

zouden willen deelnemen. Afhankelijk van of er voldoende ruimte is in de bestaande 

kringen zullen er nieuwe kringen worden gestart.  Tot nu toe zijn er geïnteresseerden 

voor: 

- een kring met leeftijdsgenoten (ongeveer 25-35 jaar) 

- een kring voor gesprek & bijbelstudie (onafhankelijk van leeftijd) 

- een kring voor vrouwen overdag 

 

Bij deze de oproep: 

- Wie is er op zoek naar een kring? 

- Welke kring heeft plaats voor nieuwe leden? 

Je kunt e-mailen naar: irenevanrijndekker@gmail.com  

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=2624fa9ea4&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=03949f9fa7&e=535092f01b
mailto:irenevanrijndekker@gmail.com


De kindernevendiensten zijn weer van start gegaan 

Hoera! Na een half jaar mochten de kinderen eindelijk weer naar hun eigen dienst in 

de Tehuisgemeente. Daarom was er ook geen digitaal kindermoment meer te zien 

tijdens de kerkdienst. 

De jongste kinderen hadden een vrolijke samenkomst met slingers, eierkoeken 

versieren en bijbelse verhalen over dieren (het was tenslotte Dierendag). De oudere 

kinderen hebben een kennismakingsspel gedaan en een bijbelverhaal nagespeeld. 

Op de foto is een woeste scène te zien uit het verhaal waarin Jezus met zijn discipelen 

over het meer van Galilea vaart. Kinderen zijn volgende week (18 oktober) ook weer 

van harte welkom bij de Kindernevendienst.  

Let op: kinderen moeten wél worden aangemeld! Dat kan 

via scriba@tehuisgemeente.nl 

 

 
 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=f3e39920b5&e=535092f01b


 

 
 

  

 

 

Landelijke vergadering en synode voorlopig weer stilgelegd 

Lees hier de laatste nieuwsbrief van de LV/GS. 

 

 

 

  

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=05dc93e270&e=535092f01b


 


