
  

  

 

Zondag 4 oktober 2020   

De voorganger in de kerkdienst is Jurgen Tiekstra.  

Het thema van de overdenking is: humor als een kern van het religieuze leven. 

 

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

Het is Avondmaalszondag. Een ieder die Here Jezus van harte liefheeft en aanvaardt 

als zijn of haar Verlosser, is van harte uitgenodigd aan de viering van de Maaltijd van 

de Heer deel te nemen. 

Aan iedereen die thuis deelneemt de vraag om vooraf brood/matzes en 

druivensap/wijn klaar te zetten. 

 

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: Van Raam naar Baan. 

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 4 

oktober 2020.  

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

 

Bijwonen kerkdienst 

Klik hier voor de aanmeldingen voor de maand oktober. Voor 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. 

 

Iedereen een goede en gezegende zondag gewenst. 

 

Kindernevendienst en Jeugdkerk junior 

Zondag is er voor het eerst sinds maart weer kindernevendienst en Jeugdkerk junior! 

Dat gaat iets anders dan we gewend waren. De kinderen starten direct in hun 

kindernevendienstgroep en gaan dus niet eerst mee naar de kerkzaal. De route naar 

het lokaal wordt aangegeven. De jongste kinderen kunnen door één van de ouders tot 

de ingang van het lokaal gebracht worden. S.v.p. ruim op tijd komen, zodat het 
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wegbrengen gespreid kan verlopen. 

De kinderen komen niet in de dienst voor de Avondmaalsviering,vanwege het beperkte 

aantal zitplaatsen en om het aantal bewegingen door het gebouw zoveel mogelijk te 

beperken. De kinderen ontmoeten hun ouders na afloop van de dienst in de hal.  

De jongeren van de Jeugdkerk verzamelen voor de dienst in de hal en gaan met de 

leiding naar hun lokaal.   

 

Koffie of thee meenemen 

Vorige week hebben we vanwege de lagere buitentemperatuur voor het eerst 

weer koffie gedronken in de hal van het WLG. Omdat de hele ruimte werd gebruikt, 

lukte het goed om voldoende afstand te houden. Dit kan dus zo voortgezet worden. 

We hebben nog geen groen licht om de keuken te gebruiken. 

Neem daarom indien mogelijk een thermoskan koffie of thee neer en zet deze op een 

van de statafels verspreid door de ruimte. Neem bij voorkeur ook je eigen beker mee.  

 

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  

 

Meditatie 

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

geschreven door Nathasja Hooiveld-Meijer. 

 

Bedankt (1) 

Afgelopen woensdag was ik op bezoek bij Rina Velthoen. Ze wordt steeds zwakker, het 

laatste stukje van haar leven valt haar heel zwaar, maar toch heeft ze nog oog voor 

haar omgeving. Zij vroeg mij om de Tehuisgemeente te bedanken voor alle kaarten die 

zij heeft gekregen. Bij dezen. Een van de psalmverzen die regelmatig bij haar naar 

boven komen is Ps 84:6: 'Want God, de HEER, zo goed, zo mild, is t' allen tijd een zon 

en schild; Hij zal genaad' en ere geven.'  

Dick Mak 
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Bedankt (2) 

Beste gemeenteleden, we hebben met veel plezier de digitale felicitaties gelezen na 

afloop van de doop van onze zoon Morris. Bedankt voor jullie betrokkenheid, ook op 

het moment dat we niet allemaal samen in de kerk aanwezig konden zijn.   

Giel en Michelle Mollema 

 

 

Cantatediensten in de Nieuwe Kerk 

Op zondag 4 oktober beginnen in de Nieuwe  Kerk de maandelijkse Cantatediensten 

weer. Er is plaats voor 100 mensen, maar men moet zich wel aanmelden! Dit kan 

via www.cantatediensten.nl waar uitgelegd wordt wat je daarvoor moet doen. 

Uitvoerenden: het Cantate Consort solisten en barokorkest olv Jelte Hulsebos Argre 

dich , o Seele, nicht…. van Johann Sebastian Bach BWV 186 

Voorganger ds. Evert JanVeldman.   

In november zal ds. Dick Mak de overweging doen. 

De Cantatedienst is een kerkdienst van votum tot zegengroet, steeds de eerste 

zondagmiddag van de maand om 17.00 uur. 

Gineke Keizer 
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