
  

  

 

Zondag 4 april - Eerste Paasdag 

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.  

Thema: 'Hij is hier niet' 

Deze zondag vieren wij de opstanding van de Heer. ‘Hij is hier niet’, zeggen de engelen 

tegen de vrouwen als ze het graf van Jezus komen bezoeken. ‘Waarom zoekt u de 

levende onder de doden?’ 

Het bericht van Jezus’ opstanding heeft ontzettend veel in beweging gezet, tot vandaag 

toe. Wordt ons leven er ook door veranderd? 

Bijbellezing: Matteüs 28:1-15 

 

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 

4 april 2021.  

 

De videodienst staat zondag om 10.00 uur klaar op kerkdienstgemist.nl.  

 

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.   

 

Hoe is het om ouderling of diaken te zijn? 

Vandaag en de komende weken zullen verschillende ambtsdragers iets vertellen over 

hun taak. Vandaag deelt Toos Boetje in dit filmpje met ons waarom zij diaken 

is geworden en hoe zij het diakenschap ervaart. 

 

Tussenstand 

Tot nu toe is er vanuit de gemeente nog maar één kandidaat ambtsdrager 

voorgedragen, terwijl er vacatures zijn voor drie pastorale ouderlingen en een diaken.  

Het is lastiger dan in andere jaren om met een potentiële ambtsdragers in gesprek te 

gaan, nu we elkaar op de zondagen niet ontmoeten. Maar we willen in het nieuwe 

seizoen wel graag met een voltallige PKR en diaconie verder gaan, zodat het werk 

niet op slechts enkele schouders terecht gaat komen of gedeeltelijk stil komt te liggen. 

Daarom aan iedereen nogmaals het verzoek om erover na te denken wie u/jij geschikt 

acht als ambtsdrager en vervolgens de telefoon te pakken en contact te leggen met 
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deze perse(o)n(en). Namen kunnen met een korte toelichting op de voordracht, en na 

betrokkene te hebben geïnformeerd, de komende weken nog worden doorgegeven 

via scriba@tehuisgemeente.nl. 

 

 

Meditatie 

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

door Peter Dijkstra.  

 

Bloemen  

Deze week zijn de bloemen voor Nathasja Hooiveld, met hartelijke dank voor haar 

inzet voor onze gemeente tijdens haar stageperiode.  

 

 

Einde stage Nathasja Hooiveld 

Hoi allemaal, 

Afgelopen paar maanden heb ik in de Tehuisgemeente stage mogen lopen. Ik heb er 

ontzettend van genoten! Ik heb veel van God mogen zien in het voorbereiden van alle 

verschillende taken, maar vooral ook in het contact met velen van jullie. Ik wil jullie 

allemaal hartelijk bedanken voor het hartelijk welkom, de mogelijkheid om te leren en 

de fijne contacten. In de dienst op paaszondag sluit ik officieel deze stageperiode in de 

Tehuisgemeente af en zal ik wat van mijn ervaringen delen. In de volgende Brug zal ik 

nog uitgebreider vertellen wat ik heb gedaan en geleerd. 

Ik blijf gelukkig voorlopig nog even als lid verbonden aan de Tehuisgemeente, dus 

hopelijk spreken we elkaar gauw weer! 

Hartelijke groeten, Nathasja Hooiveld 

 

Klussendag Het Pand op 10 april 

Beste Gemeenteleden,  

We organiseren als het bestuur van de SMDC weer een klussendag in Het Pand. Vorig 

jaar heeft dit uiteindelijk geen doorgang gevonden ivm corona. Daarom is het dit jaar 

extra hard nodig. Dit zal plaatsvinden op zaterdagmorgen op 10 april vanaf 10.00 tot 

ongeveer 12.00. Klussen die gedaan moeten worden zijn onder andere:  

- stoelen en tafels goed schoonmaken 

- ramen binnen en buiten lappen 

- kozijnen schoonmaken 

- zonnepanelen schoonmaken 
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- keukenkastjes recht hangen 

- alle hoge dingen (bovenkanten kasten etc) schoonmaken 

- lampen leeg maken en schoonmaken 

- berging herinrichten (die wordt iedere keer leeg gehaald en weer creatief 

opgeborgen) 

Dit kan wat ons betreft zeker coronaproof. Neem wel even je eigen spullen mee voor 

de zekerheid. Opgeven kan bij Nick, dit kan door te mailen naar nickbas@home.nl, een 

berichtje te sturen of even te bellen naar 06-36491569. Graag horen we wel even van 

tevoren of je komt, ook i.v.m. de coronamaatregelen. 

Met vriendelijke groet, 

Nick de Vries 
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