
  

  

 

Zondag 29 augustus 2021 

De kerkdienst wordt geleid door ds. Dick Mak.   

In deze dienst zal Thies van Bodegom worden gedoopt.  

 

Thema: Genade en vrede 

Vorige week ging het over het ‘votum’, de belofte die aan het begin van de dienst 

uitgesproken wordt. Deze zondag denken we na over de groet die direct daarna komt: 

‘Genade voor u en vrede’. In de komende tijd zullen ook andere onderdelen van de 

kerkdienst voorbijkomen: wat betekenen ze, en waarom zijn ze belangrijk? Wat 

kunnen we ermee in ons dagelijks leven? 

 

Bijbellezing: Romeinen 1:1-7 en 5:1-5 

 

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

Collecte 

De collecte is voor ZOA. 

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 29 augustus 2021.  

 

Kerkdienstgemist 

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

 

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.   

 

Feliciteren doopouders 

Wie niet bij de dienst aanwezig kan zijn, kan via Charissa en Jeroen hier feliciteren. 

 

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.   

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=2eb4510aad&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=df9aaa2573&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=f341541140&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=ae358cdae3&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=5a74f48fc5&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=00d3095f6a&e=535092f01b


 

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. 

 

 

Geboortenieuws 

Van Johannes en Dorothea Wierenga kwam het volgende bericht: 'Op 14 augustus zijn 

wij gezegend met de geboorte van een dochter. We noemen haar Judith Vera 

Wierenga. Judith is gezond en Dorothea herstelt goed. We zijn God dankbaar.' 

Van harte gefeliciteerd.  

 

Meditatie 

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

Dick Mak.  

  

Gezocht: opvolgers voor het Tehuisgebak! 

Als bakcoördinator ben je, samen met 1 collega-bakcoördinator, verantwoordelijk voor 

de koek en het lekkers bij doopdiensten en andere speciale diensten. Wat doe je dan 

zoal? Vooraf vraag je voldoende ‘bakkers’ die wat lekkers mee willen nemen, hiervoor 

hebben we een lijst met gemeenteleden die zich hebben opgegeven om regelmatig te 

bakken. Op de zondag zelf ontvang je alle baksels en zet je alles klaar. Tijdens het 

koffiemoment ben je als het ware de gastvrouw of -heer voor iedereen die wat lekkers 

wil, en na afloop ruim je even op. Dit alles gemiddeld eens per 4 weken. Een 

ontzettende leuke en gezellige taak, waar wij beiden jammer genoeg mee moeten 

stoppen. Lijkt het jou leuk om onze taak over te nemen? Of wil je eerst nog wat meer 

weten? Laat het ons weten! Hartelijke groet, Lotte Stelpstra (06-55555328) & Svenja 

Felten (06-30397849).    

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=03ac9074b1&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=a4f9710647&e=535092f01b


Kamer gezocht 

Een jongeman, lid van de NGK Jeruzalemkerk te Utrecht, komt in Groningen studeren. 

Hij zoekt met spoed een kamer voor het komende studiejaar. 

Wie kan hem een kamer aanbieden of wie weet iemand anders die daarin zou kunnen 

voorzien. 

Reacties graag naar Johan de Groot (06.53.64.05.65 of: jkdegroot47@gmail.com). 

 

  

mailto:jkdegroot47@gmail.com


 
 



 

 

 

  

 



 

 


