Zondag 3 oktober 2021
De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.
Thema: Heer, ontferm u
Het gebed, of misschien wel de noodkreet ‘Heer, ontferm u’, komt regelmatig in de
bijbel voor. In de Psalmen, en ook in het verhaal over Jezus en de Kanaänitische
vrouw. Het Kyrie (Kyrie eleison, ‘Heer, ontferm u’) heeft soms ook een plek in de
kerkdienst. Wat zegt dit gebed over wie God is en wat wij van hem kunnen
verwachten?
In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer en wordt Aaron Riemer Christiaan
Sijtsma, zoon van Reina Heijs en Ben Sijtsma, gedoopt.
Klik hier voor de orde van dienst.
Collecte
De collecte is voor Jemima.
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 3 oktober 2021.
Kerkdienstgemist
De kerkdienst kan thuis vanaf 10 uur worden gevolgd worden
via kerkdienstgemist.nl.
Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Startzondag (vervolg) - 10 oktober
Twee weken geleden was de startzondag, waarbij de kindernevendienst feestelijk is
begonnen en de nieuwe ambtsdragers zijn bevestigd. Omdat er vanwege de
'anderhalve meter' maar een beperkt aantal gemeenteleden aanwezig kon zijn, is het
ontmoetingsgedeelte na de dienst, zoals we dat op startzondagen
kennen, uitgesteld.
Dat willen we op zondag 10 oktober inhalen! Dat betekent dat er die dag 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, een
spelletje te doen of samen te wandelen.
Kringen en activiteiten die weer gaan starten zijn welkom om zich te presenteren en
informatie te delen. Meld je s.v.p. aan bij Marloes Bosch, tel. 06- 445 89 798.
Belangrijk: geen startzondag zonder eten! Daarom een oproep om iets lekkers te
maken; dit mag iets voor bij de koffie zijn, of een (hartig) lunchgerecht, iets speciaal
voor de kinderen - alles is welkom, liever geen gerechten die opgewarmd moeten
worden.
Graag ontvangen we je opgave uiterlijk woensdag 6 oktober via nel.meijer@home.nl.

Geboortenieuws
Via deze weg willen we jullie laten weten dat wij op maandag 27 september ouders
zijn geworden van Matthias Albert, zijn roepnaam is Tobias. God dankbaar voor deze
enorme zegen, genieten wij nu volop van hem!
Tot ziens, Anne-Ruth en Leo van Essen
Meditatie
Er is een nieuwe meditatie geplaatst op de website, deze keer geschreven door Peter
Dijkstra.
Drempelwachters
We zijn op zoek naar nieuwe drempelwachters. Een drempelwachter begroet
binnenkomende gemeenteleden (voorlopig nog zonder een hand te geven) en wijst
gasten de weg.
Je kunt je opgeven bij Joke Venema, redactie.debrug@tehuisgemeente.nl.
Start Bijbelstudiekring
Op 11 oktober gaat de Bijbelstudiekring Zuiderkring weer van start. Deze kring staat
open voor ieder Tehuislid, er is geen regio-beperking. Deze keer zonder boekje, we
gaan een aantal interessante podcasts van 'Eerst Dit' met elkaar bespreken. Twee per
avond.
Gastvrijheid wordt geboden in Zuidlaren door Gonard en Hermien Wagenaar,
Schipborgerweg 17 in Zuidlaren.
We komen dit seizoen 12 keer bij elkaar, om de drie weken op maandag om 20 uur.
De data zijn: 11-10, 1-11, 22-11, 20-12 (!), 10-1, 31-1, 21-2, 14-3, 4-4, 25-4, 16-5
en 6-6.
Er is altijd wel plek voor een paar extra deelnemers, vandaar dit stukje in de
gemeentemail.
Voor vragen of belangstelling kun je me bellen!
Harry de Jong, coördinator Zuiderkring, tel: 06-44015896

Update Tehuisgemeente en fusieproces NGK en GKv
In januari van dit jaar stond de Tehuisgemeente op het punt zich terug te trekken uit
de vergaderingen over het fusieproces van de NGK en de GKv. Dit besluit werd
genomen nadat van onze kant veel energie was gestoken in het proces, maar het
gevoel bleef bestaan dat onze zorgen en ideeën niet gehoord werden.
Begin september zijn de vergaderingen weer gestart en namens onze gemeente zijn
daar toch afgevaardigden naar toe gegaan. Lees hier meer over de laatste
ontwikkelingen.

