
  

  

 

Zondag 28 november 2021 - 1e Advent 

De kerkdienst wordt geleid door ds. Dick Mak.  

 

Thema: Wie is de belangrijkste? 

Tijdens de eerste drie adventszondagen volgen we de teksten van de 

kindernevendiensten. Vandaag gaat het over Lucas 2:1-5, waarin twee machtige 

mannen naast twee eenvoudige mensen zonder invloed staan. 

Welke twee zijn het belangrijkst en meest waardevol voor God? Tegen wie kijken wij 

het meest op? En hoe zien we onszelf? 

 

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

Collecte 

De collecte is voor Trans World Radio.  

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 28 november 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, kindernevendiensten en crèche 

Regelmatig komen er kinderen in de kindernevendienst en crèche, die niet vooraf zijn 

aangemeld. In verband met de planning vraagt de leiding om de kinderen aan te 

melden via kerkbezoekplanner, dus ook als de ouders zich niet hoeven aan te melden 

in verband met een taak.  

 

Klik hier voor de lijst van komende zondag.  

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

onderstaande button: 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=3bdf4185c5&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=ef5cf6231d&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=9cf8815cf9&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=a19e4fe3c0&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=c0105dcc06&e=535092f01b


 

 

  

 

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 annuleren.  

Email met beheerlink kwijt? Dan kan je deze via bovenstaande button weer 

aanvragen. 

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=d41b13bc68&e=535092f01b


 

Doneren voor Afghaanse jongen 

Om een paar vragen te beantwoorden: Wij hopen dat het niet te lang zal duren 

voordat Ehsan een verblijfsvergunning heeft, maar het kan toch wel een tijd duren. 

Als iemand 10 euro per maand wil geven mag dat ook voor een beperkt aantal 

maanden vastgesteld worden -- 4 maanden, 5 maanden, enz. 

Willen degenen die geven dat zowel aan de diaconie als aan mij melden 

op  j.vanseventerkeltie@gmail.com? Dan weet ik hoeveel gevers wij nog nodig 

hebben. Dank! 
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