
  

  

 

Zondag 24 januari  

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.  

Thema: Over rust en regels: Jezus en de sabbat. 

We lezen verder in Marcus 2 en 3. Weer komt Jezus in aanvaring met de Joodse 

theologen, nu over de sabbat. Neemt Jezus een loopje met de regels die golden voor 

de sabbat, of laat hij juist zien hoe de sabbat door God bedoeld is? En daarachter ligt 

de nog veel belangrijker vraag: wie is Jezus? 

Bijbellezing: Marcus 2:23-3:6. 

 

Collecte 

De collecte is voor Red een Kind.  

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 

24 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.  

 

Iedereen goede en gezegende dienst gewenst.   

 

AKR-vergadering 25 januari  

Maandagavond vergadert de AKR (online).  

 

Bloemen 

Vorige week zijn namens de gemeente bloemen gebracht naar Marianne van 

Dommelen.  Zij is herstellende van een scheur in een ruggewervel en een gebroken 

linkerarm/hand.  

 

Update Alle Blom 

Alie is inmiddels uit het ziekenhuis wordt nu verzorgd in de Brink. Er heerst daar 

corona en daarom mag zij de kamer niet af en er mag ook geen enkel bezoek komen. 

Niet haar arm maar de elleboog is gebroken en inmiddels volgens de chirurg met 

“schroeven en draadjes” gerepareerd en in het gips gezet. 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=594c712698&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=1a04abc098&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=86e9db41a9&e=535092f01b


 

Iedereen die heeft gereageerd met een kaartje of een telefoontje bedankt, dat is heel 

fijn. 

Alie is te bereiken via e-mail  alieblom43@gmail.com of telefoon: 06-22953321. 

Het adres is De Brink, Helperbrink 59, 9722EK  Groningen,  4e verdieping, kamer 18a. 

 

Meditatie 

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

keer geschreven door Peter Dijkstra.  

 

 

Brief aan Landelijke Vergadering 

Vanuit de gemeente is instemmend gereageerd op de concept-brief aan de Landelijke 

Vergadering. In de brief wordt aangegeven dat we een stap terugdoen in het proces 

rondom de fusiekerkorde. Naar aanleiding van een aantal 

aanvullingen/tekstsuggesties is de brief nog enigszins aangepast. De brief is deze week 

verzonden naar het moderamen van de LV. Klik hier voor de verstuurde versie van 

de brief. 

Achterliggende documenten zijn te vinden op de website onder MijnThuis -> Foto's, 

Documenten en Naslag -> Beleidsdocumenten. 

De brief zal ter kennisname naar de regiokerken worden gestuurd.   
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https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=58e37edb63&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=484809152c&e=535092f01b


 


