
  

  

 

Zondag 20 juni 2021 

De voorganger in de kerkdienst is ds. Freddy Gerkema. 

Voor wie hem niet kent: van 1992 - 2000 was Freddy predikant van de 

Tehuisgemeente en daarna van de NGK in Amersfoort. Vorig jaar ging hij 

met emeritaat.  

 

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

Collecte 

De collecte is voor de Vakantiebank. 

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 

20 juni 2021.  

 

De kerkdienst kan thuis gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl.  

 

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.   

 

 

Terug naar het WLG 

Klik hier voor de lijst met aanmeldingen voor zondag 20 juni. Voor deze dienst is nog 

een aantal plekken beschikbaar. 

 

Je kunt je voor deze laatste plekken van a.s. zondag, maar ook voor alle diensten tot 

en met 25 juli a.s., aanmelden via 

 

  

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=4893d48fe1&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=23c41c2446&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=0cc637e363&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=b4ea58bda1&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=d8691f4390&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=fed17a5567&e=535092f01b


 

Startzondag 19 september 

We weten nog niet in welk tempo de coronamaatrdegelen verder afgeschaald zullen 

worden, maar het gaat de goede kant op. Mogelijk ligt in september de 1,5 meter 

maatregel achter ons en kunnen we weer met de hele gemeente bij elkaar kunnen. Dat 

is op zich al reden voor feest en dat zou prima gecombineerd kunnen met de jaarlijkse 

startzondag, die dit jaar op 19 september gepland staat. 

De opzet van de startzondag zal zijn volgens beproefd recept: een ontspannen 

programma na de kerkdienst waarbij ontmoeting centraal staat. Denk daarbij aan 

spelletjes, een quiz, delen van informatie over gemeentelijke activiteiten en 

natuurlijk een lekkere maaltijd. Maar andere ideeën zijn ook welkom! Als het je leuk 

lijkt om mee te helpen met de organisatie van de startzondag, mail dan 

naar de scriba.  

 

 

Koks gezocht tijdens sport- en spelweek Het Pand 13 - 15 juli 

Een week lang legt een team van sporters de kids en tieners van de Korrewegwijk in 

de watten. Met allemaal leuke activiteiten. Dit is tijdens de sport- en spelweek van Het 

Pand.  

Hoe leuk is het om de sporters dan ook in de watten te leggen: lekker voor ze te 

koken!  

Van dinsdag 13 juli t/m donderdag 15 juli zoeken wij nog koks voor de groep sporters. 

De groep is ongeveer 12 personen groot. 

Je mag thuis het eten bereiden of in de keuken van Het Pand. 

Rond de klok van half 6 schuiven ze aan tafel. Uiteraard worden de kosten door Het 

Pand vergoed. 

Vragen of opgave kan via janvanhetpand@gmail.com of bel met 06-24718613. 
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