
  

  

 

Zondag 17 januari  

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.  

Vorige week ging het over vergeving en genezing. Deze zondag lezen we verder in 

Marcus 2, en denken we na over Jezus' uitspraak dat hij is gekomen voor zondaars en 

niet voor rechtvaardigen, en wat dat betekent voor onze houding ten opzichte van 

anderen en van onszelf. Wat verandert er als hij ons leven binnenkomt, en waarom 

betekent zijn komst dat er een nieuwe tijd aanbreekt? 

De bijbellezing is Marcus 2:13-22 

 

Collecte 

De collecte is voor Diaconaal Project Het Overweeghuis.  

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 

17 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.   

 

Bericht over Alle Blom 

Afgelopen dinsdag is Alie Blom erg ongelukkig gevallen met haar fiets door een 

aanrijding met een andere fietser. Daarbij heeft ze haar arm gebroken en heup/bekken 

zwaar gekneusd. Ze is in het Martiniziekenhuis en zal voordat zij naar huis kan eerst 

moeten revalideren.  

Wie een kaartje wil sturen kan dat het beste via het huisadres van Alle en Jan doen: 

A. Jacobsstraat 53 

9728MN Groningen 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=f065c66db9&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=ce67bdd0a0&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=0dee317eba&e=535092f01b


 

 

Meditatie 

Er is vandaag weer een nieuwe meditatie geplaatst op de website, deze 

keer geschreven door Nathasja Hooiveld. Er staat ook een meditatie voor kinderen bij.  

 

 

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! 

 

 

Het Pand in lockdowntijd 

Net als bij alle gemeenschappen is het op zondag stil in Het Pand. Geen lunch, geen 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=72791107cc&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=8a0e03847f&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=b67ae88f6e&e=535092f01b
mailto:dorienkroese@hotmail.com


 

bezoeker. Alleen maar het noodzakelijke minimum om de live viering te maken en uit 

te zenden. Gelukkig hebben we een grote WhatsApp groep waar van alles gedeeld 

wordt: klussen en gebedspunten. 

Doordeweeks is er een totaal ander programma. Tieners komen in kleine groepjes op 

uitnodiging. Kinderen zijn er de hele week. Want waar we de vorige jaren de 

huiswerkbegeleiding moeilijk onder de aandacht krijgen is het nu totaal andersom. 

Scholen zien leerlingen op achterstand komen. Ouders zijn vaak niet in staat om de 

kinderen thuis te ondersteunen. Huizen zijn klein. Kortom, even een paar uur naar Het 

Pand is een verademing voor de kinderen (en de ouders). 

De laatste weken horen wij en ook het WIJ-team steeds meer noodkreten van ouders. 

Het lukt niet meer thuis. Juffen kunnen de kinderen niet goed ondersteunen. Er is veel 

stress en achterstanden lopen op. Samen met het WIJ-team hebben we besloten om 

naast de huiswerkbegeleiding een aantal ochtenden “noodopvang” te beginnen. School 

heeft een groepje meest kwetsbare kinderen geselecteerd. We hopen dat dit de 

kinderen -samen met de huiswerkbegeleiding- helpt om de lock-down door te komen 

met minimale leerachterstand. Diaconie anno 2021. 

Jan Waanders 

 

Week van Gebed - Blijf in mijn liefde 

Van zondag 17 tot en met zaterdag 23 januari 2021 kan iedereen weer meedoen met 

de jaarlijkse Week van Gebed. In Groningen wordt dit georganiseerd door een 

werkgroep met mensen uit verschillende kerkelijke achtergronden.  

Deze Week van Gebed wordt ieder jaar gehouden aan het begin van het jaar. Zo 

kunnen leden en voorgangers van alle kerken elkaar ontmoeten, elkaar bemoedigen, 

inspireren en samen bidden.Vanwege de huidige maatregelen is de week van gebed dit 

jaar volledig online. 

Voor alle up-to-date informatie kunt u terecht op www.missie050.nl/week-van-gebed/ . 

Zondag 17 januari – 10:00 uur 

Deze zondag vormt het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid van de 

christenen. Deze wordt gevierd met een digi-dienst van meerdere 

geloofsgemeenschappen vanuit de Nieuwe Kerk. Het thema is dit jaar: ‘Blijf in mijn 

liefde’. 

Mee te maken via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10913 

Maandag 18 januari - 17.00 uur 

“Verborgen groeien”. Vespers vanuit de spiritualiteit van de zusters van Grandchamp 

met een korte toelichting uitgevoerd door Stadsklooster Groningen. Het vooraf 

opgenomen avondgebed komt vanaf 17.00 online op www.stadskloostergroningen.nl 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=54610f6ec8&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=459d8ddfb9&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=5638eb386b&e=535092f01b


 

Dinsdag 19 januari – 19:30 uur 

“Eén lichaam vormen” door Jan Kerssen. Interactief programma met meepraten, -

bidden en -zingen: meet.jit.si/ZDAGroningenNL1 (gebruik browser Chrome)  

Woensdag 20 januari  

Gebedswandeling voor 1-2 personen 

Aan de hand van een wegwijzer met gebedsteksten van verschillende tradities. Meer 

informatie volgt z.s.m. op  www.missie050.nl/week-van-gebed/ 

Donderdag 21 januari – 19:30 uur 

“Veranderd door het woord” door Pieter Versloot, vanuit de 

Martinikerk. www.kerkdienstgemist.nl/stations/2050-Prot-Wijkgemeente-Martinikerk  

Vrijdag 22 januari – 19:30 uur 

“Showing love”, een samenwerking tussen HOST-IFES en Kwartiermakers (voertaal: 

Engels). International student Tollin Thumra (MA Theology) shares her experiences and 

findings within her research on “Spiritual care for sex workers in the Netherlands“. 

Mee te maken via Zoom, voor een digitale link kunt u mailen 

naar tirtsa.liefting@ifes.nl  

Zaterdag 23 januari – 19:30 uur  

“Heel de schepping”, door Jan Waanders vanuit Het Pand. youtu.be/gmfgOFtmius  
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