Zondag 18 april
De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.
Thema: Voor alle volken
Ook deze zondag vieren we de opstanding van Christus, en denken we vooral na
over hoe we Christus' opdracht om alle volken tot zijn leerlingen te maken vandaag
kunnen uitvoeren.
In het verleden heeft de kerk, naast veel goede dingen, ook veel fouten gemaakt.
En in deze tijd heeft de kerk een imagoprobleem. Hoe kunnen we in deze situatie
Jezus' opstanding verkondigen?
Bijbellezingen: Romeinen 12:9-21 en Matteüs 28:16-20.
Collecte
De collecte is voor A Rocha.
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
18 april 2021.
De videodienst staat zondag om 10.00 uur klaar op kerkdienstgemist.nl.
Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

AKR
A.s. woensdag 21 april vergadert de Algemene Kerkenraad (online).
Meditatie
Er is vandaag een nieuwe meditatie op de website geplaatst, deze keer geschreven
door Arend Elias Oostindiër.
Bloemen
Deze week worden er namens de gemeente twee boeketten bezorgd.
Eén bij Margreet Keizer, die al geruime tijd veel pijnklachten heeft door ischias. Van
harte beterschap gewenst!
Het tweede boeket gaat met een hartelijke felicitatie naar JoAnn van Seventer, die

afgelopen dinsdag haar verjaardag vierde.
Bedankt (1)
Langs deze weg wil ik jullie hartelijk danken voor de mooie bos bloemen, kaartjes
en andere blijken van medeleven die ik mocht ontvangen. Vooral in deze nog steeds
bizarre tijden, waarin wij elkaar te weinig kunnen ontmoeten is het fijn om een
bemoediging te mogen ontvangen. Naar omstandigheden gaat het goed met mij. Ik
ben nog steeds heel snel moe en heb regelmatig last van ademnood. Dit zal zijn tijd
nodig hebben.
Hopelijk breken er snel betere tijden aan en kunnen wij elkaar weer ontmoeten.
Hartelijke groet, Roy Latuputty
Bedankt (2)
Van het robijnen echtpaar Henk en Henka Kooistra kwam het volgende filmpje.

Tour de Compassion 2021
Op Hemelvaartsdag 13 mei is het zover: de tweede editie van Tour de Compassion!
Een fietschallenge met als doel €75.011 bij elkaar te fietsen voor het COVID-19
noodhulpfonds van de christelijke kindsponsororganisatie Compassion. Deze tour
wordt, net als vorig jaar, mede georganiseerd door mijn zwager en oudTehuisgemeentelid Daniël Niezink. Onze zoon Lucas en ik zullen ook dit jaar elk een
afstand gaan fietsen.
klik hier voor meer informatie.
Doe jij ook mee? Bij onze pitstop in Zuidlaren ben je in ieder geval van harte
welkom!
Een sportieve groet, Harold Kruize

Zondag 25 april
De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.
Thema: God en het lijden (1): Job zwaar op de proef gesteld.
We lezen deze zondag en de komende tijd gedeeltes uit het boek Job. En daarin gaat
het om de vraag: wat als het kwaad goede mensen treft? Hoe speelt God daarin een
rol? Hoe kun je in God blijven geloven als je zwaar moet lijden?
Bijbellezing: Job 1:1-2:10
Collecte
De collecte is voor het International Café.
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
25 april 2021.
De videodienst staat zondag om 10.00 uur klaar op kerkdienstgemist.nl.
Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Vacatures ambtsdragers
In de afgelopen weken hebben enkele gemeenteleden zich beschikbaar gesteld
voor een van de vrijkomende plekken binnen de pastorale kerkenraad en diaconie.
Dat is verheugend, maar nog niet alle vacatures zijn hiermee ingevuld.
Namen van gemeenteleden die u/jij geschikt acht als ouderling of diaken kunnen, met
een korte toelichting op de voordracht, tot 12 mei a.s. worden doorgegeven
via scriba@tehuisgemeente.nl

Meditatie
Er is vandaag een nieuwe meditatie op de website geplaatst, deze keer geschreven
door Corien Oranje.
Bloemen
Namens de gemeente worden er bloemen gebracht naar Wim en Paula van der Vegt,

waar het hele gezin corona heeft gehad en daar deels nog herstellende van is. Van
harte beterschap gewenst.
Bedankt (1)
Beste mensen van de Tehuisgemeente,
Bedankt voor de mooie bloemen van afgelopen zondag en ook voor de kaartjes. Sinds
februari heb ik veel pijn in mijn rug en heup en geen kracht in mijn linker been. Daar
kwam in maart ook nog ischias bij. Ik krijg fysiotherapie en moet thuis veel oefenen.
Verder ben ik vrij suf van drie verschillende soorten pijnstillers. Het is fijn om te weten
dat mensen aan je denken en ook bidden om genezing.
Hartelijk dank daarvoor, groeten en hopelijk kunnen we elkaar weer eens zien.
Margreet Keizer
Bedankt (2)
Lieve broers en zussen,
Hartelijk dank voor de vele hulp de afgelopen 8 weken; hulp in de vorm van een
maaltijd, vervoer en boodschappen doen. En de stapel kaarten met bemoedigende
woorden, de telefoontjes of een bezoekje. Het genezingsproces is nu summier
begonnen, fysio is nodig elke dag oefeningen doen vergt veel en het wordt nog best
een lange weg…
Misschien dat ik soms nog een beroep doe voor wat hulp, maar ik probeer me weer zelf
te redden. Er staan nog wat maaltijdbakken op de kast haal die even op.
Wat heeft de Tehuisgemeente deze periode veel voor me betekend het was een
zegen!!
Groet Gineke Keizer

