
  

  

 

Zondag 9 mei 2021 

De voorganger in de kerkdienst is Jurgen Tiekstra.   

Thema: geloven betekent 'vertrouwen hebben'. 

Bijbellezing: Johannes 9. 

 

Collecte 

De collecte is voor Chavah.  

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 

9 mei 2021.  

 

 

Donderdag 13 mei 2021 - Hemelvaartsdag 

De voorganger in de kerkdienst is Corien Oranje. 

Thema: blij zijn met Jezus' hemelvaart?  

Als je afscheid neemt van iemand die gaat emigreren is dat meestal geen reden tot 

blijdschap.  

Toch blijven Jezus' vrienden niet verslagen achter als Jezus naar de hemel gaat. Ze zijn 

juist blij. Hoe is dat mogelijk? Naar dat geheim gaan we tijdens de dienst op zoek. 

Bijbellezing: Handelingen 1:1-12 

 

Kindermoment 

Voor het kindermoment hebben de kinderen (plus ouders!) het volgende nodig: een 

schoon jampotje met deksel, ijsblokjes, lucifers en kokend water. (Laat je kinderen 

dus vooral niet alleen naar het kindermoment kijken!) 

 

Collecte 

De collecte is voor de Diaconie. Bij het overmaken van een gift s.v.p. 13 mei 2021 

vermelden.  

 

De videodiensten staan zondag en donderdag om 10.00 uur klaar 

op kerkdienstgemist.nl.  
 

Iedereen goede en gezegende diensten gewenst.   

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=0d4caa301a&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=2d2a571487&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=f78bcb485b&e=535092f01b


 

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 door Menno Kosters als ouderling van dienst.  

 

Bloemen  

De bloemen zijn deze week voor Rieks en Geja Haaijer. Vrijwel vanaf het begin van de 

coronapandemie halen zij iedere zondag Heiko Schutte op, om bij hen thuis 

samen naar de kerkdienst te kijken en natuurlijk een kopje koffie te drinken. 

Dat verdient een bloemetje! 

 

Meditatie 

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

Peter Dijkstra.  

  

 

 

AKR 12 mei  

Woensdagavond vergadert de AKR om 19.30 uur (online).  
 

Vacatures PKR en diaconie 

Er zijn nog niet voldoende reacties gekomen om alle ambtsdragersvacatures in te 

vullen.  

Wellicht is het goed om te vermelden dat het voor pastorale ouderlingen 

eventueel mogelijk is om een wijk te delen met een andere pastorale ouderling. De 

taken kunnen verdeeld worden en je hebt minder adressen onder je hoede. Het is ook 

mogelijk om op deze manier te starten: het eerste jaar een gedeelde wijk en volgend 

jaar een volledige wijk. Dus denk je dat je geschikt bent als pastoraal ouderling, maar 

aarzel je nog vanwege het tijdsbeslag of wil je eerst ervaring op doen, neem dan 

contact op met Willemien Wierenga-Bremmer (coördinator pastoraat) om de 

mogelijkheden te bespreken.  

De taakbeschrijving voor pastoraal ouderling en diaken is hier te vinden.    

 

  

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=78200824a0&e=535092f01b
mailto:coordinatorpastoraat@tehuisgemeente.nl
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=ea28e21604&e=535092f01b


 

 


