Zondag 23 mei 2021
De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.
Thema: Pinksteren en het raadsel van God
Een volgende keer lezen we weer verder in het boek Job, maar deze zondag is het
Pinksteren en denken we na over de uitstorting van de heilige Geest waar Handelingen
2 over vertelt. Dat brengt ons bij het raadsel van God en van het geloof. Waarom is de
een wel overtuigd van het bestaan van God en de ander niet? Dat raadsel lossen we
niet op, maar we kunnen wel samen nadenken over hoe de heilige Geest in ons leven
en in deze wereld werkt.
Bijbellezing: Handelingen 2:1-4 en 22-36.
Collecte
De collecte is voor Gered Gereedschap.
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
23 mei 2021.
De videodienst staat zondag om 10.00 uur klaar op kerkdienstgemist.nl.
Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Adres Margreet Keizer
Margreet is voor revalidatie verhuisd naar de Twaalf Hoven, afd Wierdezoom, kamer
20, Meeden 1, 9951 HZ Winsum. Voorlopig is bezoek niet mogelijk, maar een kaartje
sturen kan altijd.
Bloemen
Afgelopen maandag is Gineke Keizer gedotterd en zijn er drie stents geplaatst in de
kransslagader. De ingreep is goed verlopen en Gineke is inmiddels weer thuis. Dank
aan God dat het zo goed is afgelopen.
De bloemen zijn deze week voor Gineke, waarmee we haar een voorspoedig herstel
wensen.
Meditatie

Er is weer een nieuwe meditatie op de website geplaatst, deze keer geschreven door
Arend Elias Oostindiër.
Vanaf nu is het via de link onderaan de meditatie mogelijk om te reageren.
Kopij De Brug
A.s. zondag 23 mei is de uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor de nieuwe
editie van De Brug, en wel op het bekende adres redactie.debrug@tehuisgemeente.nl.

Toer voor het Goede Doel 5 juni
De Toer voor het Goede Doel gaat dit jaar door, en wel op zaterdag 5 juni. Start- en
finishplek van deze fietssponsortocht is Het Pand in Groningen.
Onderweg maken de deelnemers op de wielrenfiets verder kennis met het werk van de
IZB, zoals Dabar in Termunterzijl. Een andere stop is Siddeburen, waar de pioniersplek
zich presenteert. Wie met de ‘gewone’ fiets of e-bike mee doet krijgt een rondleiding in
de kerk van Stedum en bezoekt het museum/atelier van de populaire kunstschilder
Henk Helmantel in Westeremden. Wandelaars lopen langs het water en bezoeken het
Romaanse kerkje van Dorkwerd.
Heerlijk met de kop in de wind door het Groninger land, het missionaire werk van de
IZB (nog beter) leren kennen en in contact komen met andere sportievelingen. Reden
genoeg om aan te haken. Er zijn routes voor wielrenners van 100 en 150 kilometer; ebikers en ‘gewone’ fietsers kunnen een tocht van 50 kilometer afleggen.
Geef je op en laat je sponsoren!
Op http://toervoorhetgoededoel.nl is alle info te vinden.

