Gods zegen en nabijheid gewenst voor het nieuwe jaar!
Maar ik vertrouw op U, HERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand.
Ps. 31:15

Zondag 3 januari - 10.00 uur
De voorganger in de kerkdienst is Nathasja Hooiveld.
We volgen deze zondag de wijzen in hun zoektocht naar het pasgeboren koningskind.
Achter de ster aan. Het klinkt soms zo makkelijk, alsof ze een TomTom krijgen van
God en zo zonder moeite de weg vinden. Maar was het wel echt zo makkelijk? En hoe
is het voor ons om God te zoeken?
We vieren de Maaltijd van de Heer. Een ieder die Here Jezus van harte liefheeft en
aanvaardt als zijn of haar Verlosser, is van harte uitgenodigd thuis aan de viering deel
te nemen. Zet s.v.p. vooraf brood/matzes en druivensap/wijn klaar. Ds. Dick Mak zal
voorgaan bij de Avondmaalsbediening.
Klik hier voor de orde van dienst.
Collecte
De collecte is voor de stichting De Hoop.
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
3 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. Zo is het gebed van de dienst van 3 januari al op 28 december
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 Chander Kadijk
Een paar weken geleden hoorden we dat Chander Kadijk moest worden behandeld aan
een kwaadaardige zwelling in zijn nek. In de kerkdienst hebben we Chander en allen
die om hem heen staan in voorbede bij God gebracht.
De behandeling vindt plaats in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Op dit moment
is hij thuis om bij te komen van zijn eerste kuur, maar de komende maanden zal hij
ook regelmatig weer naar het ziekenhuis moeten.
Chander en zijn moeder Lucia zijn daarom deels in Utrecht en deels in Groningen.
Een kaartje kan worden gestuurd naar:
Kortenaerstraat 5
9726 HJ Groningen
of
Prinses Maxima Centrum
Chander Kadijk
Afdeling Bank kamernummer 358
Heidelberglaan 25
3584 CS Utrecht

AKR vergadering 4 januari
Maandagavond vergadert de AKR (online).
Meditaties
Iedere vrijdag wordt er een meditatie/overdenking op de website geplaatst,
geschreven door een gemeentelid. De meditatie op 1e Kerstdag is geschreven
door Christy Luth (klik hier) en die van vandaag door Arend Elias Oostindiër (klik hier).
Kerstgroeten
De kerstgroet van Hans en JoAnn van Seventer kwam nèt te laat om nog in de
Kerstdienst verwerkt te kunnen worden. Maar beter laat dan nooit, daarom
alsnog hierbij.
Van de bijdragen van de kinderen aan de Kerstdienst is een besloten youtube filmpje
gemaakt voor (groot)ouders die dit willen bewaren. Klik hier.

Tehuisgezichten
Op de website zijn onder MijnThuis de Tehuisgezichten te vinden. Dat wil zeggen: van
veel gemeenteleden staat daar een foto, maar van een deel ook niet, of een niet meer
zo heel actuele....
Het begin van een nieuw jaar is een uitstekend moment om daar iets aan te doen!
Het toevoegen van een foto is simpel: log in bij MijnThuis, ga naar "mijn gegevens"
(onderaan in het rode uitklapmenu) en upload daar je profielfoto.
Of mail een recente foto van jezelf (en/of je
gezinsleden) naar webredactie@tehuisgemeente.nl, dan komt het ook voor elkaar.

