Zondag 25 juli 2021
De voorganger in de kerkdienst is ds. Arjen Hilbers uit Zwolle.
Klik hier voor de orde van dienst.
De collecte is voor Inlia.
Zondag 1 augustus 2021
De voorganger in de kerkdienst is Trientsje Aukema.
Trientsje is het dagelijks leven werkzaam bij het Leger des Heils, daarnaast gaat ze
regelmatig voor in kerkdiensten. Ook in de Tehuisgemeente is zij al eerder
gastvoorganger geweest.
In deze dienst vieren wij de Maaltijd van de Heer.
De collecte is voor Stichting Present.
Zondag 8 augustus 2021
De voorganger in de kerkdienst is ons gemeentelid Harry de Jong.
De collecte is voor Helping Hands India Trust.
Kerkdienstgemist
De kerkdiensten kunnen iedere zondag vanaf 10.00 uur worden gevolgd worden
via kerkdienstgemist.nl.
Iedereen goede en gezegende diensten gewenst.

Aanmelden voor de kerkdiensten
Bekijk hier de lijst met kerkgangers van zondag 25 juli.
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:

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.

Huweiijk Mirjam Poelman en Peri Rahamim
Mirjam Poelman en Peri Rahamim laten weten dat zij vrijdag 30 juli gaan trouwen.
Klik hier voor hun trouwkaart. Een hele mooie dag gewenst!
Meditatie
Er verscheen vandaag weer een nieuwe meditatie op de website, deze keer geschreven
door Arend Elias Oostiendiër.

Vakantie scriba
In verband met vakantie van de scriba is er de komende twee weken
geen gemeentemail. De lijst met kerkgangers wordt ook niet rondgemaild. Houd s.v.p.
via de email van kerkbezoekplanner in de gaten of je wel of niet aanwezig kunt zijn in
de kerkdienst.

