Zondag 7 maart
De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.
Thema: Gods zorg en onze kleding.
Vandaag denken we na over het derde werk van barmhartigheid, de naakten kleden.
We doen dat aan de hand van twee bijbelgedeeltes, Genesis 2:18-3:7 en Matteüs
6:28-30.
Collecte
De collecte is voor Helping Hands India Trust.
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 7
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. De zoektocht is dus geopend naar nieuwe
ambtsdragers en ieders input is daarbij van belang.
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. Veel van ons kennen maar een deel van de gemeente goed. Dat is
niet erg, want als iedereen mensen aandraagt krijgen we alsnog een mooie

dwarsdoorsnede van de gemeente. 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 taakomschrijving van pastoraal
ouderling staat hier. Die van diaken volgt volgende week.
Mocht je benieuwd zijn naar het reglement voor de verkiezing van ambtsdragers,
klik dan hier.
Namen (met een korte toelichting op de voordracht) kunnen worden doorgegeven
via scriba@tehuisgemeente.nl.
De AKR

Koken voor Gineke Keizer
Leden van de Tehuisgemeente,
Graag wil ik jullie hulp vragen om een aantal weken een warme maaltijd te maken en
te brengen naar Gineke Keizer.
Gineke is vorige week gevallen en heeft een fors letsel aan haar schouder en
bovenbeen, dit geeft veel pijn en ongemak.
Er is buurtzorg, huishoudelijke hulp, was en boodschappen worden gedaan. Echter het
avondeten is een probleem vandaar mijn vraag.
Wilt u tussen 17.30 en 18.00 uur in de avond een maaltijd brengen?
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.
Wanneer u/jij mee wil doen graag even een mailtje of telefoontje naar mij zodat ik een
rooster kan maken.
Hartelijk dank namens Gineke,
Rita Broer, 06 51 54 10 63 of rbroer@planet.nl

Meditatie
Er is vandaag een nieuwe meditatie op de website geplaatst, deze keer geschreven
door Christy Luth.
Bloemen
Deze week zijn de bloemen voor Chander en Lucia Kadijk, ter bemoediging en als blijk

van meeleven in deze tijd van zware behandelingen die Chander moet ondergaan.
Er wordt een boeket naar jullie toe gebracht.
Bedankje Truus Nieboer
Hartelijk dank voor de felicitaties en het mooie boeket bloemen ter gelegenheid van
mijn verjaardag!

Truus Nieboer

Stilte avond online
Beste gemeenteleden, in de 40-dagen tijd organiseren wij vier online stilte avonden.
De avonden zijn bedoeld om te oefenen en kennis te maken met verschillende vormen
van stilte-tijd en voor een ieder toegankelijk. Elke avond zal aansluiten op het
onderwerp van de eerstvolgende zondagsdienst.
We zullen bijeenkomen op woensdag 10, 17, 24 en 31 maart. We houden
de stilte avond via 'Zoom'. U kunt zich opgeven op het volgende emailadres: stiltebezinningtehuis@gmail.com vermeld hierbij de datum/data waarop u
mee wilt doen. U ontvangt een link in uw inbox op de dag van de
bijeenkomst. De avond zal starten om 20:00 en een uur duren. Er is ook ruimte om
even bij te kletsen. Wij hopen u één of meerdere avonden te mogen ontmoeten!
Vriendelijke groet, de werkgroep Stilte en Bezinning

