
  

  

 

Zondag 15 augustus 2021 

De kerkdienst wordt geleid door onze gemeenteleden Eric van Dijken en Rachèl 

Dijkstra.   

Thema: Mozes en de braamstruik. 

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

Collecte 

De collecte is voor Het Pand.  

In de collectezakken zijn Givt zenders 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 15 augustus 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.  

De kerkdiensten in september staan nu ook open voor aanmelding 

in kerkbezoekplanner.   

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 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=a5b048aa99&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=f69b28f25b&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=dc39a98905&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=cdb463f068&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=819fb92064&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=9a880f2334&e=535092f01b


 

eerdere aanmeldingen kunt wijzigen of annuleren.  

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

 

 

Startzondag 19 september - openluchtdienst met hele gemeente? 

In september gelden nog steeds beperkingen wat betreft het aantal bezoekers aan de 

kerkdiensten.  

Om toch een startzondag met de gemeente als geheel te kunnen houden, is een 

startzondag in de openlucht misschien een optie.  

 

Daarom de vraag .... is hier belangstelling voor?  

Als een openlucht startzondag jou een goed idee lijkt en je er op 19 september bij wilt 

zijn, zou je dat  dan deze week willen laten weten via kerkbezoekplanner.nl of een mail 

naar scriba@tehuisgemeente.nl. 

S.v.p. ook aangeven of er kinderen in de crèche- en kindernevendienstleeftijd 

meekomen. 

Locatie-tips en hulpaanbod bij het organiseren zijn ook zeer welkom!  

 

 

Nieuw gemeentelid 

Dorothea Wierenga-Oostindiër heeft zich bij onze gemeente aangesloten. Zij komt over 

uit de GKV Groningen-Oost. Dorothea is getrouwd met Johannes Wierenga, die al 

langer lid is van onze gemeente. Zij wonen in Oldehove (wijk 13).  

Van harte welkom Dorothea, en een gezegende tijd gewenst in onze gemeente.  

 

Geboorte Rafaël 

Van Josine van 't Klooster kwam bericht dat zij en Kars de Bruijne op 19 juni ouders 

zijn geworden van een zoon, Rafaël. Een broertje voor David. Van harte gefeliciteerd! 

 

Meditatie 

Er is een nieuwe meditatie geplaatst op de website, deze keer geschreven door Christy 

Luth.  

 

Tehuizers in de media 

Aan de rubriek "Tehuizers in de media" op de website is een paar nieuwe artikelen 

toegevoegd. Geja de Rooij bezocht een kloostercamping en Adriaan Helmantel was bij 

de Olympische Spelen in Tokyo. 

Deze èn andere interessante verhalen over Tehuizers zijn te lezen door in te loggen bij 

MijnThuis -> Tehuizers in de media.  
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