
  

  

 

Zondag 5 september 2021 

De kerkdienst wordt geleid door Rien van der Toorn. Rien en zijn vrouw Sara zijn de 

initiatiefnemers van training- en coachingsplatform i2i – intercultural impact. 

 

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer.  

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

Collecte 

De collecte is voor een Voedselbank voor getroffen families in Noord-Afghanistan. In de 

dienst zal dit verder worden toegelicht.  

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 5 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.  

 

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=8cc0d59878&e=535092f01b
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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 Peter 

Dijkstra.  

 

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).    

 

Logeeradres gezocht 

Een 18-jarig meisje uit Rotterdam (lid van de NGK Rotterdam) is per 1 september 

begonnen met haar studie geneeskunde in Groningen. Ze is hard op zoek naar een 

kamer en hoopt die snel te vinden. Tot die tijd zou ze heel erg geholpen zijn met een 

tijdelijk logeeradres. Is er iemand die haar daarmee kan helpen? 

Reacties kunnen naar hinkevanabbema@gmail.com. 

 

Nieuws over startzondag 19 september 

Op 19 september is de feestelijke start van de kindernevendienst met als thema 'Een 

nieuw begin'.  Daarna zal er waarschijnlijk weer iedere zondag kindernevendienst zijn. 

Aanmelden s.v.p. via kerkbezoekplanner (voor de kerkdienst en de 

kindernevendienst).  

De nieuwe diaken Nel Meijer en de nieuwe pastorale ouderlingen Pia Wielstra, Jacolien 

Muilwijk en Gina Dijkstra zullen die dag in hun ambt worden bevestigd.  

 

Op het idee van een openluchtdienst/startzondag zijn enthousiaste reacties 

en aanmeldingen gekomen, maar niet zo heel veel meer dan voor een 

reguliere kerkdienst in coronatijd.   
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Bovendien is de verwachting dat de coronamaatregelen na de eerstvolgende 

persconferentie zullen versoepelen, waardoor we waarschijnlijk met meer mensen in 

het WLG kunnen samenkomen. Besloten is daarom om kort nadat er geen beperkingen 

in aantallen meer gelden een Beginzondag te organiseren om, net als de kinderen, een 

nieuw begin te kunnen maken.  

 

Overigens zijn er leuke locaties genoemd voor een openluchtdienst, waarvoor 

dank. Deze kunnen wij in gedachten houden, bijvoorbeeld voor een gemeentedag.  

 

  

 



 

 


