Zondag 16 mei 2021
De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.
Thema: God en het lijden (3): Job roept God ter verantwoording.
Vandaag staan we stil bij de reactie van Job op zijn lijden en op de woorden van zijn
vrienden. Gaat Job niet heel erg ver in wat hij tegen God zegt?
Bijbellezingen: Job 9:25-35;16:11-22; 19:23-29.
Collecte
De collecte is voor de Corona hulpactie India van World Vision.
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
16 mei 2021.
De videodienst staat zondag om 10.00 uur klaar op kerkdienstgemist.nl.
Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Ziekenhuisopname Margreet Keizer
Margreet ligt sinds 2 weken in het UMCG afd Hematologie i.v.m. de ziekte van Kahler
die vorige week donderdag werd gediagnosticeerd. Ze had al 2 maanden in
toenemende mate last/veel pijn in boven- en onderrug en kon op den duur alleen nog
achter rollator iets lopen en in een rolstoel vervoerd worden. Huisarts dacht
aanvankelijk dat het ischias was, maar fysio dacht na verloop van tijd van niet. Heel
veel pijnstillers hielpen niet. Toen ze 2 weken geleden steeds suffer werd is er een
bloedonderzoek gekomen waar een veel te hoog calciumgehalte uitkwam en direct in
het UMCG werd opgenomen. Na de scans kwam de ziekte van Kahler er uit. Opiaten
tegen pijn en de afgelopen week begon chemo en bestraling. Chemo gaat een jaar
duren. Zij ligt in het UMCG, afd B4, kamer 25. De eerstkomende tijd mag alleen Wim
op bezoek.
Ziekenhuisopname Gineke Keizer
Afgelopen dinsdag is Gineke Keizer in het Martiniziekenhuis opgenomen met
hartklachten. Na onderzoek bleek zij een infarct gehad te hebben. Maandag zal Gineke
gedotterd worden in het UMCG. Zoals het er nu uitziet zal ze nog tot a.s. woensdag in

het ziekenhuis blijven. Zij ligt op afdeling 1B, kamer 108.
Bloemen
De bloemen zijn deze week voor onze penningmeester Roel Fleurke als dank voor zijn
inzet in deze functie. Onlangs zijn weer de jaarrekening en begroting afgerond, wat
elk jaar een grote klus is en waar we hem erkentelijk voor zijn.
Meditatie
Er is weer een nieuwe meditatie op de website geplaatst, deze keer geschreven door
Christy Luth.

Terug naar het WLG
Afgelopen zaterdag is in de aula van het WLG hard gewerkt aan de nieuwe beeld- en
geluidsinstallatie. Een groot deel van de benodigde kabels is getrokken. Volgende week
kunnen de werkzaamheden waarschijnlijk worden afgerond. Daarna volgt het testen en
instructie over het gebruik van de nieuwe apparatuur. De verwachting is dat er
vanaf zondag 6 juni weer diensten in het WLG gehouden kunnen worden.

Het klusteam

