Zondag 19 september 2021
De kerkdienst wordt geleid door ds. Dick Mak.
Thema: ‘acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf’
De laatste tijd hoor of lees je vaak woorden als ‘gepolariseerd’ en ‘tot op het bot
verdeeld’. Hoe kunnen we als gemeente werken aan eenheid als er zoveel
verschillende meningen zijn op allerlei gebieden, zoals corona-aanpak, klimaatbeleid
en samenwerking op kerkelijk gebied?
Een advies van Paulus aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen.
Klik hier voor de orde van dienst.
Pia Wielstra, Gina Dijkstra en Jacolien Muilwijk worden in deze dienst bevestigd in het
ambt van pastoraal ouderling en Nel Meijer in het ambt van diaken.
Collecte
De collecte is voor stichting Exodus.
Naast een gift in de collectezak kan een gift ook via de Givt app of door
overschrijving naar de bankrekening van de diaconie, NL17 ABNA 0571 4597 49 onder
vermelding van 19 september 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.
Crèche
Vanaf zondag is er weer een crèche is voor 0 - 4 jarigen!
Om het oppasrooster te kunnen vullen, worden er gemeenteleden gezocht die het leuk
vinden om te helpen tijdens de oppasdienst. Neem contact op met Christien
Langeler als je beschikbaar bent als crèche-oppas.

Maatregelen na 25 september
Op 14 september heeft de overheid bekend gemaakt dat de 1,5 metermaatregel in
verband met corona vanaf 25 september niet langer nodig is. Voor kerken betekent dit
het einde van veel beperkingen in de zondagse samenkomsten en op andere
momenten van samenzijn als gemeente.
De AKR zal a.s. woensdag bespreken wat dit concreet betekent voor onze
kerkdiensten.
Tot die tijd blijft kerkbezoekplanner.nl in ieder geval nog openstaan voor
aanmeldingen.

Dank
Beste gemeenteleden,
Blij verrast werd ik door een mooie bos bloemen met een warme groet van de
tehuisgemeente.
Door langdurige rugklachten ben ik sinds december vorig jaar beperkt in mijn
bewegingsvrijheid. Wat langer zitten, staan en lopen is nu nog niet mogelijk.
Ik ga langzaam vooruit. De vooruitzichten zijn dat ik uiteindelijk mijn dagelijkse
bezigheden thuis min of meer weer helemaal op kan pakken. Maar werken zit er
niet meer in. Waar ik veel plezier aan beleef is een wandelingetje. Eerst was het
maximaal 5 minuten en inmiddels opgebouwd naar 20 minuten wandelen.
Hartelijke groeten, Gonda Vogel
Oproep chauffeurs
Voor het clubkamp dat volgend weekend wordt gehouden, zoeken we chauffeurs die
op vrijdagmiddag om 16.00 uur de kinderen van het WLG naar de camping in
Schipborg willen brengen. We hebben nog een stuk of 4/5 chauffeurs nodig.
Aanmelden kan bij nicky.palmans@gmail.com

International Café
Hello, Hola, Ciao, Salut! Hier een oproep van het International Café team dat
versterking zoekt. We willen geleidelijk aan weer beginnen met het organiseren van
een gezellige (laatste zaterdag)avond voor internationale studenten, eens in de
maand. Het doel is hen met elkaar in contact te brengen en een stukje Nederlandse
gastvrijheid te laten zien. We zouden graag een aantal mensen (of stellen) bij het
team verwelkomen. We willen het iets anders aanpakken: twee personen zijn
verantwoordelijk voor de organisatie van een gezellige avond per 3-4 maanden. De
rest van het team helpt waar nodig en is er de avond zelf bij.

Het is heel waardevol voor internationale studenten en je leert elke keer wel iets over
een andere cultuur.

•
•
•
•

Elke laatste zaterdag avond in de maand, ca. 18:00-22:00
1x per 3 a 4 maanden verantwoordelijk voor de organisatie (eten, leuke
activiteit, uitnodiging (= gestandaardiseerd))
Locatie: Het Pand
Samenwerken in een leuk team!

Als je interesse hebt, horen we het graag via josine100@hotmail.com
Groeten!
Kamer gezocht
Mijn naam is Jesse Kiewiet 21 jaar oud en ik kom uit Apeldoorn. Afgelopen week
begon ik met de opleiding Facility management op de Hanze in Groningen. Daarnaast
ben ik ook lid geworden van de christelijke studentenvereniging Navigators.
Op dit moment is het ontzettend lastig om een kamer te krijgen in Groningen. Ik ben
druk op zoek, alleen er komt niks op mijn pad. In Apeldoorn ben ik lid van de NGK,
met als predikant Ds. W Smouter. Ik hoop via de NGK een plekje te mogen vinden
waar ik tijdelijk kan wonen totdat ik een eigen kamer heb. Kunnen jullie mij verder
helpen? Mijn emailadres is: jessekiewiet@live.nl Alvast bedankt.

