
  

  

 

Zondag 2 mei 2021 

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.   

Thema: God en het lijden (2): moeten wij God verdedigen? 

We lezen deze zondag verder in het boek Job. We denken na over de reactie van Jobs 

vrienden op diens lijden en de manier waarop hij erover praat. Jobs vrienden voelen 

zich allemaal geroepen om God te verdedigen en Job terecht te wijzen. Wat kunnen wij 

hiervan leren? 

Bijbellezingen: Job 2:11-13, 4:1-11, 8:1-7 en 34:1-15. 

 

We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer. Een ieder die Here Jezus van harte 

liefheeft en aanvaardt als zijn of haar Verlosser, is van harte uitgenodigd thuis aan de 

viering deel te nemen. Zet s.v.p. vooraf brood/matzes en druivensap/wijn klaar. 

 

Collecte 

De collecte is voor stichting Boaz. 

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 2 

mei 2021.  

 

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

 

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.   

 

Huwelijksbevesting Mark en Eline Timmerman 

Vorig jaar rond deze tijd zijn Mark en Eline lid geworden van onze gemeente. 

Op 8 mei 2020 trouwden zij voor de burgerlijke stand, de kerkelijke 

huwelijksbevestiging en overige festiviteiten werden in verband met de 

coronamaatrdegelen een jaar vooruit geschoven. De trouwdienst kan nu wel doorgaan 

en zal worden gehouden op 8 mei in de Stefanuskerk in Zuidwolde.  

In deze dienst gaat ds. Tirtsa Liefting van de Nieuwe Kerk in Groningen voor.  

Helaas kunnen er maar 30 personen bij aanwezig zijn. De Tehuisgemeente zal worden 

vertegenwoordigd Menno Kosters als ouderling van dienst.  

 

Bloemen op de eerste zondag van de maand 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=306882aa24&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=d65783d074&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=22e6f535ce&e=535092f01b


 

Het gebruik om op de eerste zondag van de maand de bloemen aan iemand van buiten 

de gemeente te geven, willen we weer gaan oppakken.  

Voorstellen hiervoor kunnen worden gedaan bij nel.meijer@home.nl 

 

Bloemen (1) 

Deze zondag zijn de bloemen voor Sara, een cliënte van Johan de Groot. Zij heeft 

onlangs te horen gekregen dat zij ernstig ziek is (borstkanker) en ze heeft een 

scheiding achter de rug heeft. Dus zij kan wel iets opbeurends gebruiken, aldus Johan.  

 

Bloemen (2) 

Daarnaast gaan er, met een hartelijke felicitatie, bloemen naar Henk Kooistra. Hij werd 

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en vandaag ontving hij het lintje van 

burgemeester Schuiling. Vanwege de coronamaatregelen werd dat door Henka 

opgespeld.  
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