
  

  

 

Zondag 18 juli 2021 

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.  

Thema: ‘En ik bid dat uw liefde blijft groeien’ (Filippenzen 1:9) 

Waar verlangen we naar? Waar gaat ons hart naar uit? Kan het ook zijn dat we dénken 

dat we naar God verlangen, maar dat uit ons leven blijkt dat heel andere dingen voor 

ons belangrijk zijn? Hoe zorgen we ervoor dat we op God gericht blijven en dat onze 

liefde voor God en onze medemens blijft groeien? 

 

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

Collecte 

De collecte is voor Open Hof.  

Er wordt tijdens de kerkdienst gecollecteerd.  De GIVT zenders zijn nu in de 

collectezakken bevestigd zodat nu ook een gift gedaan kan worden via de GIVT app 

door je telefoon bij de collectezak te houden. Meer uitleg hierover lees je hier.  

Een gift overmaken kan ook naar de bankrekening van de diaconie, NL17 ABNA 0571 

4597 49 onder vermelding van 18 juli 2021.  

 

Kerkdienstgemist 

De kerkdienst kan thuis vanaf 10 uur worden gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl.  

 

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.   

 

Aanmelden voor de kerkdiensten  

Bekijk hier de lijst met kerkgangers van a.s. zondag.  

Aanmelden is nu mogelijk voor de kerkdiensten tot en met zondag 29 augustus.  

Iedere vrijdagavond om 19.00 uur wordt de indeling van de eerstvolgende zondag 

gemaakt en ontvang je een email of je wel of niet aanwezig kunt zijn.    

 

Als je je voor de eerste keer voor een kerkdienst wilt aanmelden, gebruik dan 

onderstaande button: 

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=5978c9b8dd&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=b2a32f19ac&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=62039ad13c&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=e5626928ae&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=fb8a9dcbd5&e=535092f01b


 

  

 

Bewaar vervolgens de email van kerkbezoekplanner waarmee je aanmelding is 

bevestigd.  

Daarin staat de beheerlink waarmee je je voor volgende diensten kunt aanmelden of 

eerdere aanmeldingen kunt wijzigen of annuleren.  

Email met beheerlink kwijt? Dan kan je deze via bovenstaande button weer aanvragen. 

 

Geboortenieuws 

Donderdag 8 juli is onze dochter Eva Willemina Dorothea Bruins geboren. Moeder en 

dochter maken het bijzonder goed, en ogen beiden zeer tevreden :) 

Wij genieten hier even van elkaar! 🥰 Tot snel! 

Freerk Jan en Elise Bruins  

 

 
 

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=db87f58710&e=535092f01b


 

Meditatie 

Vandaag verscheen er weer een meditatie op de website, deze keer geschreven door 

Christy Luth. 

  

 

 

Het Pand 

Vanuit Het Pand verscheen er een nieuwsbrief over de periode december 2020 t/m juni 

2021. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.  

  

 

  

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=afcffdd5cd&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=c672a64967&e=535092f01b


 


