Zondag 14 november 2021
De kerkdienst wordt geleid door ds. Evert Jan Veldman, predikant van de Nieuwe Kerk
(PKN) in Groningen.
Thema: Zondag 28 november begint de Adventstijd. De laatste drie zondagen daaraan
voorafgaand staan in het teken van ‘de laatste dingen’. Waakzaamheid, gericht en
verwachting zijn de thema’s van deze zondagen. Vandaag de gelijkenis van de talenten
en de afrekening.
Klik hier voor de orde van dienst.
Collecte
De collecte is voor Hoop voor Albanië en wordt speciaal aanbevolen door Klaas Bolt:
"Stichting Hoop voor Albanië werkt al vele jaren en regelmatig gaan er goederen en
vaak hele houten gebouwen per vrachtauto naar Albanië. Elk jaar hebben ze een actie
met broodbloem, daarvan kunnen de gezinnen een maand lang zelf broodbakken.
Groot succes vorig jaar ook dank zij uw hulp!! 👍👍 Graag dit jaar weer!"
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 14 november 2021.
Kerkdienstgemist
De kerkdienst kan thuis vanaf 10 uur worden gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl.
Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Maatregelen coronavirus
Naast het weer invoeren van een maximaal aantal kerkgangers zullen in ieder geval de
komende drie weken de volgende extra maatregelen gelden:
Bij het lopen door het WLG dragen we een mondkapje en er is geen koffiedrinken na
de dienst.
Aanmelden voor de kerkdiensten

Sinds vorige week geldt er weer een maximaal aantal kerkgangers.
Klik hier voor de lijst van komende 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
eerdere aanmeldingen kunt wijzigen of annuleren.
Email met beheerlink kwijt? Dan kan je deze via bovenstaande button weer aanvragen.
Ook kinderen die naar de creche en kindernevendienst gaan s.v.p. aanmelden via
kerkbezoekplanner.
Als je ingeroosterd bent voor een taak hoef je je niet aan te melden. Gezinsleden die
willen komen, moeten zich wel aanmelden.
Ventilatie
Ventileren blijft een belangrijk aandachtspunt en voorlopig blijven we dat via de
buitendeuren doen. Dat betekent dat het in de kerkzaal fris kan worden. Neem
bijvoorbeeld een jas of trui mee om daarop voorbereid te zijn.

Meditatie
Met het oog op de naderende Adventstijd schreef Margriet Hidding een gedicht met als
titel 'Bewogen'.
Adventsposter
Met de kindernevendienst bereiden we de adventtijd voor. Voor gezinnen met kinderen
op de basisschool ligt er vanaf zondag per gezin een Adventsposter en boekje van het
NBG op de infotafel.
Gemeentegesprek 7 november
Klik hier voor het verslag van het gemeentegesprek.

Missie 050
Beste gemeenteleden,

Van Missie 050 kregen we bericht over twee acties rondom Kerst. Die wil ik hier graag
doorgeven. Klik hier voor een bericht over de Fakkeloptocht en hier voor de kerstactie.
Over Missie 050 komt in de volgende Brug een wat uitgebreidere uitleg, hier alvast een
korte beschrijving:

Klara Poelman, diaconie

