
 
 

  

 

Zondag 18 oktober 2020   

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.  

Thema: Lijden en dood in Gods goede schepping. 

Vorige week ging het over Gods voorzienigheid en onze verantwoordelijkheid. Deze 

zondag denken we na over het lijden dat onderdeel is van de schepping. Hoe kan een 

schepping ‘goed’ genoemd worden als er zoveel verspilling van leven is en er zoveel 

geleden wordt? Waar komen predatie en de dood en het uitsterven van soorten 

vandaan? En natuurgeweld? 

 

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 ZOA. 

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 

18 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 voor 18 en 25 oktober.  

A.s. zondag is er kindernevendienst. Ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd 

worden met voorrang ingedeeld. Geef bij aanmelding s.v.p. ook de namen van de 

kinderen door die naar de kindernevendienst gaan.  

Ook voor zondag 25 oktober zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Als je nog niet voor 

een kerkdienst in oktober bent ingedeeld kun je je aanmelden 

via scriba@tehuisgemeente.nl.  

Iedereen een goede en gezegende zondag gewenst. 

 

Geen gezamenlijk koffiedrinken na de dienst 

Gezien de nog steeds stijgende coronacijfers en de strengere richtlijnen vanuit het 

RIVM is er in ieder geval de komende vier weken geen gezamenlijk koffiedrinken na de 
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dienst. Tijdens het koffiedrinken zijn we met meer dan 30 personen in 

een binnenruimte, zonder vaste zitplaats en zonder mondkapje. Dit past niet binnen de 

richtlijnen van het RIVM. 

Napraten kan buiten op het plein voor de school, uiteraard op 1,5 meter afstand.  

 

Mondkapjes 

Tijdens verplaatsingen binnen het WLG dragen we een mondkapje. Dat houdt in: 

• vóór de dienst: van binnenkomst 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 buiten bent 

• bij alle overige verplaatsingen door het gebouw 

 

 

Dankdienst voor het leven van zr. Rina Velthoen-Westra 

Hierbij de link naar de afscheidsdienst van zr. Rina Velthoen-Westra, die vanmiddag 

heeft plaatsgevonden in Zuidhorn, voorafgaande aan haar begrafenis:  

http://www.cazemier.nl/reintjevelthoen. 

 

 

Bericht over Harry Grimmius 

Beste gemeenteleden, het gaat wonderbaarlijk goed met Harry. Dat vinden wij als 

familie, maar ook zijn verzorgers. 

Harry zegt zelf: De Heer heeft mij genezen. Hij laat de lammen weer lopen! 

Waarschijnlijk komt hij weer thuis wonen. Dit weekeind komt hij proefdraaien. 

Hartelijk dank voor jullie medeleven, gebeden en de vele mooie kleurrijke kaartjes. 

Willen jullie God danken, en bidden voor verder herstel, stabiliteit en voor goede 

begeleiding en hulp thuis? 

Hartelijke groet, Petra Grimmius 

 

Gemeentelijk wandelen 18 oktober 

A.s. zondag wordt er weer gewandeld, en wel in de omgeving van Westerbroek. De 

start is om 13:30 bij de pastorie in het "centrum", links van de weg Westerbroek - 

Engelbert. 

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=429fd5a0d5&e=4485e9d79a


 

Meditatie en gedicht 

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

geschreven door Christy Luth.  

 

Gedicht 

Onder andere naar aanleiding van de preek van Dick over Gods voorzienigheid heb ik 

dit gedicht geschreven. 

Als alles meezit, is het niet moeilijk om het gevoel hebben dat God goed voor je zorgt. 

Maar als het leven zwaar is, is het vaak moeilijk om zijn zorg dan ook te ervaren. Het 

is de worsteling van christenen de eeuwen door.  

Margriet Hidding 

 

Tip: Eerst dit voor kids 

Veel gemeenteleden luisteren naar de Bijbelpodcast 'Eerst dit' van de EO; elke werkdag 

een overdenking van 7 minuten. 

Deze week werd bekend dat er vanaf 19 oktober ook een 'Eerst dit' komt voor kinderen 

van 9-12 jaar.  

‘Eerst dit voor kids’ is gratis te beluisteren via het Youtube-kanaal van de EO, via de 

podcast-app of Spotify. De eerste reeks duurt 6 weken. Als de podcast in een behoefte 

blijkt te voorzien komt er in 2021 een vervolg. De trailer is 

te beluisteren via eerstditvoorkids.nl. 
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