Zondag 27 juni 2021
De voorganger in de kerkdienst is ds. Willem de Graaff:
"Zondag 27 juni a.s. is het zover, dan mag ik in jullie kerkdienst voorgaan. Ik realiseer
mij dat dit in kerkhistorische opzicht bijzonder is. De Tehuisgemeente is ontstaan
nadat Ds. Asjen van der Ziel, een van mijn voorgangers hier in Groningen, in 1963 was
ontslagen (geschorst) door de kerkenraad van Groningen-Zuid*. En ik mag als huidige
predikant van Groningen-Zuid te gast zijn in de Tehuisgemeente. Dat is iets waar ik en
onze kerkenraad heel blij en dankbaar om zijn.
Mijn naam is Willem de Graaff (47), ik ben getrouwd en we hebben 4 kinderen
gekregen. Eerder was ik predikant in Drogeham (Fr) en Middelstum en sinds 2009
woon en werk ik in de stad. Mijn hobby is muziek (klarinet). Binnen mijn familie ben ik
de derde achtereenvolgende generatie predikant. Mijn beide grootvaders waren
predikant en hadden in hun actieve dienst ook te maken met de kerkstrijd in en 60iger jaren. Zij kozen destijds, de één fanatieker dan de ander, om 'binnenverband'
(GKv) te blijven. Gelukkig voor mij heeft God bij monde van Ezechiël het gezegde
verboden: 'Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden'.
Wat er ook gebeurd mag zijn, elke dag ontvangen we opnieuw de kans om met
Christus op te staan, elkaar te zoeken en lief te hebben."
Willem de Graaff
Klik hier voor de orde van dienst.
Collecte
De collecte is voor de Zending.
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
27 juni 2021.
Kerkdienstgemist.nl
De opstartproblemen van de nieuwe apparatuur zijn met de leverancier doorgenomen.
We hopen dat zondag alles naar behoren werkt, zodat de kerkdienst thuis vanaf 10 uur
kan worden gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl.
Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.
*Voor wie meer weer wil weten over het ontstaan van de Tehuisgemeente:
klik hier voor een minicursus kerkgeschiedenis, geschreven door Marius Bremmer.

Terug naar het WLG
De coronamaatrdegelen zijn weer verder versoepeld. Voor kerken zijn de belangrijkste
wijzigingen:

•
•

Mondkapjesplicht vervalt, tenzij anderhalve meter niet gehouden kan worden
Er mag weer samen gezongen worden

Aanmelden voor de diensten tot en met zondag 25 juli kan via

Let op: deze button is alleen bedoeld om je voor de eerste keer aan te melden voor
een of meer kerkdienst(en).
Heb je je al eerder aangemeld, gebruik dan de beheerlink die je ontving na je
inschrijving voor volgende aanmeldingen. Beheerlink kwijt? Dan kan je deze via de
button weer aanvragen.

Bloemen
Afgelopen zondag waren de bloemen voor Marjan en Ruud Hoekstra, met een hartelijke
felicitatie omdat zij (vandaag!) 50 jaar getrouwd zijn.
Meditatie
Vandaag verscheen er een meditatie op de website, deze keer geschreven door Arend
Elias Oostindiër.
Kindernevendienst weer gestart
Vorige week was er eindelijk ook weer kindernevendienst. Bekijk hier het
vrolijke filmpje dat Corien Oranje hiervan maakte.
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.
Jeugdkamp 24-26 september
In het weekend van 24 tot 26 september is er een jeugdkamp met als thema is "We
gaan op avontuur!"
Deze week zal iedereen een uitnodiging op de mail krijgen, er zal ook nog een
promovideo volgen. Reserveer dit weekend alvast in je agenda!

