
  

  

 

Zondag 21 november 2021 

De kerkdienst wordt geleid door ds. Dick Mak.  

 

Thema: Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 

 

Het is Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We herdenken 

de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen: Evan Visscher, Maria van 

der Ploeg en Jaap van Dongen, en al onze dierbaren die we moeten missen.  

 

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

Collecte 

De collecte is voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (dit jaar fuseerden het 

Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap).   

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 21 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 gelden de volgende 

maatregelen:  

Bij het lopen door het WLG dragen we een mondkapje en er is geen koffiedrinken na 

de dienst.  

 

Aanmelden voor de kerkdiensten  

Klik hier voor de lijst van komende zondag.  

Als je je voor de eerste keer voor een kerkdienst wilt aanmelden, gebruik dan 
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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.  

  

 

Adventsposter 

Met de kindernevendienst bereiden we de adventstijd voor. Voor gezinnen met 

kinderen op de basisschool ligt er per gezin een Adventsposter en boekje van het NBG 

op de infotafel.  

 

International Café 

Beste allen, 

Ook dit jaar zit een groots en gezellig International Cafe kerstdiner er niet in. Toch 

zouden we graag onze Nederlandse gastvrijheid tonen door 1 of 2 internationale 

studenten per huishouden uit te nodigen voor een kerstdiner op 24 december. Het 

idee is om gezellig samen te eten en daarna digitaal met elkaar een kerst quiz te 

doen. 

Lijkt je het leuk om 1 of 2 studenten te ontvangen? Graag een e-mail 

naar josine100@hotmail.com 

Ondertussen starten wij de promotie onder internationale studenten :) 

Dank en groeten van het International Cafe team (Geraldine, Louwrens, Aline, 

Aarnout, Janco, Hans, JoAnn, Kars en Josine) 

PS we zullen ten alle tijde rekening houden met de dan geldende Corona regels! 

mailto:josine100@hotmail.com
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=b0dd68fac3&e=535092f01b


 

 

Leerhuis 

Vanwege de huidige coronamaatregelen vervalt de op 25 november geplande 

bijeenkomst van het Leerhuis en worden de verdere ontwikkelingen afgewacht. Zodra 

bekend is wanneer het Leerhuis kan gaan beginnen, wordt dit van de gemeentemail 

bekend gemaakt.   

  

 

 

Ehsan, Afghaanse vluchteling 

Dank aan allen die medeleven en tips hebben gegeven om deze jongen te helpen.   

Totdat hij een verblijfsvergunning heeft, blijkt het erg moeilijk voor hem om te 

werken, hoewel hij dat graag wil. Zonder verblijfsvergunning gaat het moeilijk. Dat 

heeft hij nog niet. 

Ik heb gemeld dat Ehsan elke maand die hij werkte geld stuurde naar zijn moeder en 

zusjes die in Iran wonen. Een aantal gemeenteleden hebben gevraagd of zij iets 

konden geven om te zorgen dat hij zijn moeder kan blijven helpen. Afghanen hebben 

het niet altijd gemakkelijk in Iran, en het werk dat zijn moeder vroeger deed kan ze 

niet meer doen vanwege arthritis in haar handen.  Wij hebben gedacht dat als ong. 25 

mensen 10 euro per maand op rekening van de diaconie (Tehuis) kunnen storten met 

vermelding AV (Afghaanse vluchteling) dan kunnen wij haar een tijdje blijven helpen 

tot Ehsan weer mag werken.      

Alvast dank, JoAnn en Hans 

 

Als iemand meer over zijn leven wil weten, neem dan contact op met JoAnn.  
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De diaconie 
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