
  

  

 

Zondag 13 juni 2021 

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.  

Thema: God en het lijden (5, slot): rechtvaardiger dan God? 

We lezen deze zondag het laatste deel van het boek Job, waarin Job alles wat hij 

kwijtgeraakt is dubbel terugkrijgt, en ook weer zeven zonen en drie dochters krijgt. 

Wat moeten wij aan met dit ‘happy end’? Wat wil de verteller hiermee zeggen? Is het 

zo dat God daarmee schuld bekent (volgens A. Van de Beek in zijn boekje over Job, 

‘Rechtvaardiger dan God’)? Of staat dit symbool voor God die, vroeg of laat, alles zal 

rechtzetten, een belofte die we ook in het Nieuwe Testament tegenkomen? 

 

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

Collecte 

De collecte is voor Tearfund (sinds 1 januari 2021 gebruikt Tear weer de 

oorspronkelijke naam Tearfund). 

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 

13 juni 2021.  

 

De kerkdienst kan thuis gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl.  

 

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.   

 

Terug naar het WLG 

Na een half jaar met uitsluitend videodiensten komen we vanaf zondag met een deel 

van de gemeente weer samen in de kerkdienst in het Willem Lodewijk Gymnasium. 

Klik hier voor de lijst met aanmeldingen voor zondag 13 juni.   

 

De coronamaatrdegelen die gelden voor kerkdiensten zijn uitgewerkt in 

het gebruiksplan.  

De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

 

- kom uitsluitend na ontvangst van een bevestiging van je aanmelding via 

kerkbezoekplanner.nl of als je bent ingeroosterd voor een taak (medewerker) 

- handen desinfecteren bij binnenkomst 
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- draag een mondkapje bij binnenkomst en tijdens lopen door het gebouw 

- houdt 1,5 meter afstand; gezinsleden kunnen hun stoelen naast elkaar zetten 

- de collecte is uitsluitend digitaal 

- er is geen koffiedrinken na de dienst 

- na afloop van de dienst niet blijven napraten in de zaal of de hal, maar direct naar 

buiten gaan. Daar kan, op 1,5 meter afstand, worden nagepraat.  

 

 

Aanmelden voor de komende zondagen kan via 

  

 

Wekelijks wordt de lijst met kerkbezoekers op vrijdagavond om 19 uur vastgesteld.  

 

 

Meditatie 

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

Peter Dijkstra.  

 

 

Benoeming nieuwe ambtsdragers 

De AKR is dankbaar dat er voldoende kandidaten beschikbaar zijn om de vier vacatures 

die aan het eind van het kerkelijk seizoen ontstaan in te vullen. Er zullen geen 

verkiezingen worden gehouden en de AKR heeft rechtstreeks benoemd als 

diaken: Nel Meijer 

pastoraal ouderling: Giny Dijkstra, Jacolien Muilwijk en Pia Wielstra 

 

De vacatures die ontstaan door het aftreden van Toos Boetje, Menno Kosters en 

Gonard Wagenaar kunnen hierdoor ingevuld worden.  

Rita Broer is eveneens aftredend als pastoraal ouderling, maar zij is bereid om het 

komende jaar met Jacolien Muilwijk als pastoraal duo op te trekken. Zij krijgen 

dan beiden één wijk onder zich, in plaats van twee wijken, zoals gebruikelijk.  

Er zijn meer pastorale ouderlingen die hebben aangegeven hun wijken te willen delen 

met een andere pastorale ouderling. Denk je dat het pastorale werk bij je past, maar 

heb je dat niet eerder gemeld omdat je opziet tegen de omvang van de taak, neem 

dan s.v.p. contact op met Willemien Wierenga om de mogelijkheden te bespreken.  
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