
  

  

 

Zondag 6 juni 2021 

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.  

Thema: God en het lijden (4): 'maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.' 

Deze zondag, waarop we ook de Maaltijd van de Heer vieren, lezen we gedeelten uit 

het antwoord dat God aan Job geeft na wat deze allemaal gezegd heeft. Moet Job nu 

alles terugnemen, of is er iets anders aan de hand? Leg ter voorbereiding de vertaling 

van Job 42:5-6 van de Nieuwe Bijbelvertaling en van de Bijbel in Gewone Taal eens 

naast elkaar. 

Bijbellezing: Job 38:1-11; 40:15-32; 42:1-6 

 

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 World Servants. 

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 6 

juni 2021.  

 

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

 

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.   

 

Kerkdiensten vanaf 13 juni weer in het WLG 

Vanaf volgende week zondag hopen we weer met een deel van de gemeente samen te 

kunnen komen in de kerkdienst in het Willem Lodewijk Gymnasium. Gemeenteleden 

thuis kunnen de diensten live volgen via kerkdienstgemist.nl 

Gezien de verdere verruimingen van de maatregelen per 5 juni, kunnen er in plaats 

van 30 nu 40 kerkgangers naar de dienst, naast de gemeenteleden met een taak.  

Aanmelden kan via: 

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=6e452a6684&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=3cf0fdde30&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=08dbd01da0&e=535092f01b


 

  

  

 

 

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.  

 

Bloemen  

De bloemen zijn deze week als bemoediging namens de gemeente voor de bewoners 

van het Exodushuis in Groningen. Zij moeten hun draai in de maatschappij weer 

vinden en dat valt niet altijd mee, zeker niet in een 'Coronajaar'. Anneke 

Westerink brengt de bloemen naar het Exodushuis.   

 

Stilte avond 30 juni vervalt 

Beste gemeenteleden, de stilte avond van 30 juni komt te vervallen. Wij zullen de stilte 

avonden in het najaar weer oppakken en hopen dat we elkaar dan offline mogen en 

kunnen ontmoeten.  

Vriendelijke groet, de werkgroep Stilte en Bezinning 

 

Vacatures kosters en stoelenzetters 

Er zijn vacatures ontstaan voor kosters en stoelenzetters. Om weer diensten in 

het WLG te kunnen houden, is het uiteraard belangrijk dat deze vacatures ingevuld 

mailto:coordinatorpastoraat@tehuisgemeente.nl
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=8c551e1ffb&e=535092f01b


 

worden! 

De kosters werken volgens een rooster en zijn ongeveer om de vijf weken aan de 

beurt.  

De koster opent en sluit de school en zorgt ervoor dat alles klaar staat voor de 

kerkdienst. Denk daarbij aan het bedienen van de alarminstallatie, het podium 

klaarzetten en weer opruimen, de lokalen openen en sluiten,  laatkomers 

binnenlaten :-), controleren of alles netjes is opgeruimd en dergelijke. Je bent op een 

kosterszondag zo’n 3 – 3,5 uur aanwezig in de school. In onze gemeente krijgen de 

kosters een vrijwilligersvergoeding.  

Ook zijn er stoelenzetters nodig om de kerkzaal voor de dienst klaar te zetten en na 

de dienst weer in de oorspronkelijke opstelling terug te zetten. Als stoelenzetter ben je 

ongeveer eens in de zeven weken aan de beurt.  

Als je als als koster of stoelenzetter je bijdrage wilt leveren, neem dan contact op met 

Albert en Giny Koerts (aengkoerts@home.nl). Je kunt je ook met z'n tweeën opgeven 

als kosters- of stoelenzettersduo (bijvoorbeeld met je partner of zoon / dochter). Als je 

eerst meer informatie wilt, kun je een uitgebreide taakomschrijving bij Albert en Giny 

opvragen.  

 

 

Vrijwilligers Overweeghuis voor de vakantieperiode 

Het Overweeghuis vangt tijdelijk vrouwen op die in de prostitutie vastlopen. We bieden 

een plek om tot rust te komen, ondersteunen bij het vinden van een (nieuw) 

toekomstperspectief en vormen met alle betrokkenen een alternatief netwerk. 

We zoeken voor de zomerperiode vrijwilligers die ons team van gastvrouwen (deze 

zomer) willen versterken. Het afgelopen jaar was erg waardevol. Meer dan 20 vrouwen 

uit de prostitutie hebben we mogen opvangen en verder helpen. Nu staat de zomer 

voor de deur en plannen we ons zomerrooster in. Wil jij helpen door aanwezig te zijn 

en ontdekken of deze doelgroep/dit werk wat voor jou is?  

Meld je aan via contact@overweeghuis.nl 
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