
  

  

 

Zondag 22 augustus 2021 

De kerkdienst wordt geleid door ds. Dick Mak.   

Thema: Onze hulp is de naam van de HEER. 

Bijbellezing: Psalm 124 en Romeinen 8:31-39. 

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

Collecte 

De collecte is voor de Voedselbank.  

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 22 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=5afd14a712&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=874e101182&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=54c03e55fb&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=c858dadd86&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=8b2fc4a3f0&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=95f702255f&e=535092f01b


 

eerdere aanmeldingen kunt wijzigen of annuleren.  

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

 

 

Meditatie 

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

Elias Oostindiër.  

Overnachtingsplek gezocht voor 1 nacht per week 

Vanaf september ga ik een masterscholing volgen aan de Klassieke Academie in 

Groningen. Lessen vinden elke week plaats op dinsdag ( tot 2130 uur) en woensdag 

aan het AKerkhof en ik zoek een plek om te overnachten, zodat ik in de stad kan 

blijven. Dus heeft u een kamer over of een tip? Dan houd ik me graag aanbevolen!  

Hartelijke groet,Marjet Visscher  (zus van Wout en schoonzus van Anske ;-)) 

marjetvisscher@hotmail.com, 06-16798202 
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