
  

  

 

Zondag 10 januari  

De voorganger in de kerkdienst is ds. Arjan Hilbers uit Zwolle.  

Het thema is Geloven: dingen anders leren zien. 

 

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

Collecte 

De collecte is voor Open Hof.  

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 

10 januari 2021.  

 

Geen diensten in het WLG 

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

videodienst wordt vooraf opgenomen en staat zondag om 10.00 uur klaar 

op kerkdienstgemist.nl.  

 

De onderdelen van de videodiensten worden een aantal dagen van te voren 

opgenomen. Het is daarom niet mogelijk om, zoals dat tijdens de voorbede in een 

reguliere kerkdienst wel het geval is, stil te staan bij gebeurtenissen die kort voor de 

dienst hebben plaatsgevonden. 

 

Iedereen goede en gezegende dienst gewenst.   

 

 

Kerkdienstgemist.nl 

Afgelopen zondag bleek er een storing te zijn bij kerkdienstgemist.nl. Meerdere 

gemeenteleden hebben hier hinder van ondervonden door haperingen in de uitzending 

of soms het starten van de uitzondering lukte helemaal niet. Later op de dag kon de 

dienst alsnog bekeken worden.  

 

Bij een zwak Wifi signaal kan het helpen om de dienst te downloaden. Rechtsonder het 

beginscherm van de betreffende dienst staat een knop om te kunnen downloaden. 

Op de website van kerkdienstgemist.nl staan bij veelgestelde vragen nog een aantal 

tips voor het offline volgen van de dienst.  

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=4c82567252&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=6ebf63f85d&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&&id=4074fc2ad2&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=cf5bd90249&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=3a8db1dc1f&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=345198d46d&e=535092f01b


 

Kopij De Brug 

Tot en met a.s. zondag kan er weer kopij worden aangeleverd voor de nieuwe uitgave 

van De Brug via redactie.debrug@tehuisgemeente.nl 

 

Meditatie 

Er is weer een nieuwe meditatie geplaatst op de website, deze week geschreven door 

ds. Dick Mak.  

 

Gemeentemail VVB 2021 

Deze week is een gemeentemail verstuurd van de Commissie van Beheer over de vaste 

vrijwillige bijdrage 2021. Voor wie deze mail gemist heeft, klik  hier.  

 

 

Nieuwe jeugdleiders gezocht* 

Voor het jeugdwerk zoeken we nieuwe leiders voor de Club, Jeugdkerk Junior en 

Jeugdkerk+ om onze draagkracht te vergroten. Als jeugdleider maak je deel uit van 

een team en word je ondersteund door gebed, raad en daad. Je bent niet 

verantwoordelijk voor het bedenken van de inhoud. We zien graag mensen die energie 

krijgen van het contact met de jongeren, openstaan voor hun vragen en eigen 

ervaringen durven delen. Voldoe je aan deze omschrijving en ben je tussen de 18 en 

80 jaar oud? Dan zien we je reactie graag verschijnen. 

 

Bekijk voor meer informatie de taken 2020/2021 en de doelen van jeugdwerk in de 

Tehuisgemeente en neem contact op met Dorien Bredenhoff-Kroese 

via dorienkroese@hotmail.com of 06-19995434.  

 

*Wil je wel graag bijdragen aan ons jeugdwerk, maar zie je jezelf niet als jeugdleider? 

Bekijk dan onze andere taken en laat ons weten wat jij voor onze jongeren kunt 

betekenen! 

  

 

Welkom! 

Annelies en Pim van Rijn hebben zich met hun dochtertje Jade aangesloten bij onze 

gemeente.  

In dit filmpje stellen zij zich alvast kort voor, een nadere kennismaking volgt in De 

Brug. 

Een goede tijd gewenst in onze gemeente! 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=6853ae291c&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=dd1819122b&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=7890102c76&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=a1b05430c3&e=535092f01b
mailto:dorienkroese@hotmail.com
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=ba8264eb03&e=535092f01b


 

Annelies en Pim wonen aan de Wenckebachlaan, dat is in wijk 3 (Stadspark, Corpus 

den Hoorn, Hoogkerk, Eelderwolde).  

 

 

 

  

 



 


