
 



 
 

  

Donderdag 24 december - Kerstavond - 19.45 uur 

Vanavond is de digitale kerstavonddienst vanuit de Martinikerk. Deze dienst kan 

rechtstreeks worden meebeleefd via kerkdienstgemist.nl/Martinikerk.  

Klik hier voor de liturgie. 

De collecte is voor de Voedselbank. Een bijdrage overmaken kan via  

1. IBAN-rekeningnr: NL08RABO0641134894 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Groningen; Omschrijving: MKKERST 

2. De GIVT-app of  

3. Via een Tikkie  

 

 

Vrijdag 25 december - 1e Kerstdag - 10.00 uur 

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.  

Thema: Jezus Christus, vol van Gods liefde en trouw. 

De verhalen over Jezus’ geboorte zijn te vinden in Matteüs en Lucas. Maar ook 

Johannes zegt er iets over. 'Het Woord, Gods Zoon, is een mens geworden'. 

'In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig' (Joh 1:14). Daarover gaat de 

meditatie vandaag.  

Ondanks de afstand zijn in deze videodienst vele bijdragen van gemeenteleden 

opgenomen, van oud tot jong. 

 

Adventproject Kindernevendienst - Dicht bij het licht  

We sluiten het project af met een laatste filmpje van de zandtovenaar 

(klik hier)  en het verhaal: Jezus is het ware licht (klik hier).  

 

De collecte is voor Diaconaal Project Het Overweeghuis.  

 

Zondag 27 december - 10.00 uur 

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.  

Thema: Simeon en Hanna: vol verwachting uitkijken naar de Heer. 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=f396f6699b&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=81d106b0fc&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=0b72b000e2&&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=f2f5ff217c&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=b996818714&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=088e56c7e8&e=535092f01b


 

Op deze 3e kerstdag blijven we nog even in de sfeer van kerst. We komen Simeon en 

Hanna tegen, die de pasgeboren Jezus zien als het licht voor alle volken en als de 

verhoring van vele gebeden. Hoe kijken wij tegen Jezus aan en lukt het ons om vol 

verwachting te blijven uitkijken naar de Heer? 

 

De collecte is voor de Zending. 

 

Donderdag 31 december - Oudjaarsavond - 19.00 uur 

De voorganger in de kerkdienst is Nathasja Hooiveld.  

We denken op deze oudjaarsavond na over het nieuwe leven dat we ontvangen als we 

God gaan volgen. De brief aan Titus laat ons zien wat dat nieuwe leven betekent en 

hoe gemakkelijk we als mensen kunnen vasthouden aan het oude leven. 

We lezen uit Titus 3:1-11. 

 

De collecte is voor de Diaconie.  

 

Collectes  

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 de 

datum van de betreffende kerkdienst.  

 

Geen diensten in het WLG 

Tijdens de periode van strengere lockdown zijn er geen kerkdiensten in het WLG. De 

diensten worden vooraf opgenomen en staan op genoemde tijdstippen klaar 

op kerkdienstgemist.nl.  

 

Iedereen goede en gezegende vieringen gewenst.   

 

 

Vacatures 

Graag ieders aandacht voor 2 nieuwe vacatures: administrateur en koster.  

Klik hier voor meer informatie. Lees deze informatie s.v.p. door en overweeg of jij door 

het invullen van een van deze vacatures jouw steentje bij kunt dragen aan ons 

gemeenteleven.  

 

Landelijke vergadering en kerkorde 

Een korte terugblik: ongeveer een jaar geleden stuurde de AKR een reactie op de 

concept-kerkorde naar de werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK). In  januari 2020 

heeft er naar aanleiding van deze reactie een gesprek plaatsgevonden met 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=9f7b2cf668&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=8fff07dafd&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=6c9fec6517&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=fc8d3f9c76&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=c70c34bf03&e=535092f01b


 

afgevaardigden van de regiegroep Onderweg naar 1 kerk en de WTK. Tijdens dat 

gesprek werd duidelijk dat er bij de WTK niet veel ruimte was voor de door 

ons aangevoerde standpunten. In gesprekken door onze afgevaardigde Ruud Hoekstra 

met kerken en gemeenteleden binnen en buiten de regio (zowel NGK en GKv) blijkt er 

overigens juist wel veel herkenning te zijn.  

 

Na de zomer verscheen het tweede concept van de kerkorde. Alhoewel daarbij werd 

aangekondigd dat er veel aanpassingen waren gedaan en er veel meer ruimte is 

gekomen voor de plaatselijke kerken, is er in de basis van de concept-kerkorde niet zo 

veel veranderd.  

 

Aangezien alle inbreng die in de afgelopen jaren vanuit onze gemeente in dit proces 

gedaan is, niet tot enig effect heeft geleid, is de AKR in overleg met Ruud 

Hoekstra voornemens om voor nu een pas op de plaats te maken voor wat betreft onze 

bijdragen. Er is een concept brief opgesteld waarin dit we dit aan de LV willen 

toelichten.   

Onder normale omstandigheden zou hierover een gemeentegesprek georganiseerd 

worden. Dat is nu moeilijk te realiseren, maar wie naar de AKR wil reageren kan dat 

doen via scriba@tehuisgemeente.nl. Gezien het belang van het onderwerp horen 

we graag of je met de concept brief kunt instemmen. 

Doe dat s.v.p. vóór het eind van dit jaar. Het is de bedoeling om de brief in januari 

2021 te versturen.  

 

 

Je ontvangt deze mail als lid van de Tehuisgemeente. 

www.tehuisgemeente.nl 
  

 

  

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=a4191e15b2&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=a2b3bb3166&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=017c1e37ab&e=535092f01b


 

 


