
 
 

  

 

Zondag 10 oktober 2021 

De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak. 

 

Thema: Herkerken? 

Deze zondag is een vervolg op de startzondag van een paar weken geleden. We 

maken een begin met het nadenken over onze manier van kerk-zijn. Het boek 

‘Herkerken’ van Remmelt Meijer en Peter Wierenga geeft daarvoor een aanzet. Doen 

we als gemeente nog de goede dingen? Staan we met het evangelie van Jezus 

Christus midden in de samenleving, of meer aan de zijlijn? Stoppen we alle energie in 

de zondagse kerkdienst, of is gemeenschapsvorming onze prioriteit? 

In de dienst doen we een digitale enquête (neem je mobiele telefoon mee als die 

hebt).  

 

Hugo Jelte Koopman, zoon van Svenja Felten en Jos Koopman, wordt vandaag 

gedoopt.  

 

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

Collecte 

De collecte is voor Diaconaal Project Het Overweeghuis.  

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 10 oktober 2021.  

 

Kerkdienstgemist 

De kerkdienst kan thuis vanaf 10 uur worden gevolgd worden 

via kerkdienstgemist.nl.  

 

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.   

 

Startzondag! 

A.s. zondag er na de na de dienst gelegenheid is voor een gezellig samenzijn, om bij 

te praten, elkaar te leren kennen (nieuwe leden in coronatijd!), je te laten informeren 

over kringen en activiteiten, samen te wandelen of een spelletje te doen.  

Kringen en activiteiten die weer gaan starten zijn welkom om zich te presenteren en 
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informatie te delen. Meld je s.v.p. aan bij Marloes Bosch-Groendijk, 

email marloesgroendijk@hotmail.com, tel. 06- 445 89 798.  

 

Op de foto 

Klaas Meijer is zondag aanwezig met zijn mobiele fotostudio. Aan te raden voor 

iedereen die nog geen foto in de Tehuisgezichten heeft staan, zoals nieuwe 

gemeenteleden, maar ook voor kinderen die er inmiddels al weer heel anders 

uitzien of volwassenen die toe zijn aan een up-to-date foto. 

 

 

Ventilatie  

Afgelopen zondag is tijdens de dienst het CO2 gehalte in de kerkzaal gemeten. Het 

CO2 gehalte geeft een indicatie of de lucht voldoende ververst wordt. De 

meting bleek aan de hoge kant te zijn, dus de ventilatie behoeft aandacht. Naast de 

mechanische ventilatie in de zaal (die afgelopen zondag aanstond) zal daarom ook 

weer via de buitendeuren geventileerd worden. Het kan daarom wat frisser zijn in de 

kerkzaal, dus neem een jas of trui mee.  

 

Seniorenmiddagen  

Afgelopen dinsdag was de eerste seniorenmiddag sinds maart 2020. Met een grote 

opkomst, een interessant onderwerp en boeiende spreekster was het zeer geslaagd.   

De volgende twee data zijn 2 november en 14 december. Ook dan weer bij Rita en 

Danielle in Midwolde.  

Vrijwilligers gezocht voor Het Pand 

De coronamaatregelen laten het weer toe om Het Pand te verhuren voor 

bijeenkomsten. Met de opbrengsten van de verhuur financiëren wij het onderhoud van 

Het Pand. Een belangrijke bron van inkomsten dus! Om het aantal verhuurverzoeken 

te kunnen honoreren zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen meedraaien bij de 

verhuur. Jouw belangrijkste taak zal zijn om Het Pand te openen voor de verhuur en 

aan het einde van de verhuur te controleren en alle deuren weer te sluiten. Het is fijn 

als je de huurder bij het openen ook even wegwijs maakt in Het Pand. Als vrijwilliger 

draai je mee in een team. Het betekent dus niet dat je bij elke verhuur als vrijwilliger 

actief bent. Verder ontvang je een vrijwilligersvergoeding voor je werkzaamheden. 

Zonder extra vrijwilligers blijft de verhuur beperkt en dat zou zonde zijn. Kortom: ben 

je geïnteresseerd of heb je vragen? Mail naarverhuur@pandvoordewijk.nlof schiet mij 

na de kerkdienst even aan. 

Met vriendelijke groet, Nick de Vries 
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Landelijke Vergadering 

Vandaag en morgen is er weer een zitting van de Landelijke Vergadering en Generale 

Synode over de kerkorde. Ruud Hoekstra en Dick Mak zijn daar namens onze 

gemeente bij aanwezig. 

Belangstellenden kunnen de vergadering rechtstreeks volgen of terugkijken 

via https://lv-gs2020.nl/livestream-vergadering-8-9-oktober/. 

 

Voedselbank 

Klik hier voor de nieuwsbrief van de Voedselbank.  
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