Zondag 14 maart 2021
De voorganger in de kerkdienst is ds. Tiemo Meijlink, emeritus predikant van de PKN
(voorheen studentenpredikant van de Martinikerk).
1e schriftlezing: Jeremia 31, 31 – 34 en Hebreeën 8, 1 – 13
2e schriftlezing: Lucas 18, 9 – 14
Klik hier voor de orde van dienst.
Collecte
De collecte is voor Het Pand.
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
14 maart 2021.
De videodienst staat zondag om 10.00 uur klaar op kerkdienstgemist.nl.
Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Tijd voor nieuwe ambtsdragers
Aan het eind van seizoen 2020/2021 treden Gonard Wagenaar, Menno Kosters, Rita
Broer en Toos Boetje af als ambtsdragers. Daarmee komen er weer plekken vrij voor
nieuwe mensen om de gemeente te dienen.
We hebben de goede gewoonte dat ieder gemeentelid mensen aandraagt voor de
verschillende functies. Daarbij is het de bedoeling om degene die je aan wilt dragen
eerst te vragen of diegene ervoor open staat. Zo maken we met elkaar een mooie lijst
van bereidwillige mensen. Mochten we gezegend zijn met meer mensen per
functie, dan komt er een verkiezing. Misschien lijkt het je zelf ook wel wat, geef dan
vooral ook je eigen naam door!
Er komt plek voor drie pastorale ouderlingen en een diaken. Schiet je niet gelijk
iemand te binnen? Kijk dan eens de lijst met Tehuisgezichten door op de website of
deze lijst waarop alle belijdende (en dus verkiesbare) leden staan. Wie weet kom je op
verrassende ideeën. Het is ook mogelijk dat een taak door een echtpaar als duo
gedaan wordt.
We bidden om Gods leiding en inspiratie voor dit proces. Bidden jullie mee?

De algemene functiebeschrijving en een specifieke taakomschrijvingen van pastoraal
ouderling en diaken staat hier.
Namen (met een korte toelichting op de voordracht) kunnen worden doorgegeven
via scriba@tehuisgemeente.nl.
De AKR

Hoe is het om ouderling of diaken te zijn?
Vandaag en de komende weken zullen verschillende ambtsdragers iets vertellen over
hun taak. Vandaag deelt Menno Kosters in dit filmpje met ons waarom hij pastoraal
ouderling is geworden en hoe hij het ouderlingschap ervaart.

Meditatie
Er is vandaag een nieuwe meditatie op de website geplaatst, deze keer geschreven
door Arend Elias Oostindiër.
Bloemen
De bloemen zijn met een hartelijke groet en beterschapswensen namens de gemeente
naar Gonda Vogel gebracht, die al geruime tijd thuis is in verband met rugklachten.

Roy Latuputty
Afgelopen zondag werd voorbede gedaan voor Roy Latuputty, die in verband met
corona in het ziekenhuis is opgenomen. Hij is inmiddels van de IC terug op de
verpleegafdeling, maar blijft voorlopig ondersteuning van zuurstof nodig houden.
Postadres:
UMCG
Latuputty, REL
Afdeling 4, kamer 82
Postbus 11120
9700 CC Groningen
Namens Roy en Gretha dank voor het medeleven dat zij uit de gemeente mochten
ontvangen in de vorm van gebed, het sturen van kaarten en mail.

Nieuw adres Heiko Schutte
Afgelopen woensdag is Heiko Schutte verhuisd.
Zijn nieuwe adres is:
Wooncentrum Gabriël
Gabriëlstraat 26
9744 KC Groningen (Hoogkerk)
App. 164
Telefoonnummer is ongewijzigd.
Hoogkerk valt in wijk 3 (Stadspark, Corpus den horn, Hoogkerk, Eelderwolde).

Koken voor Gineke Keizer
Er is al veel hulp aangeboden voor het verzorgen van maaltijden voor Gineke,
waarvoor dank!
Tot en met 19 maart is het rooster ingevuld.
Wanneer u/jij ook mee wil doen graag even een mailtje of telefoontje naar mij zodat ik
het rooster verder kan invullen.
Graag kleine porties aardappelen, wel groente (weinig koolhydraten i.v.b. diabetes),
pasta of stamppot is ook goed. Er is een magnetron aanwezig.
Het adres is: Friesestraatweg 20-10, 9718 NH Groningen.
Hartelijk dank namens Gineke,
Rita Broer, 06 51 54 10 63 of rbroer@planet.nl

