Zondag 12 december 2021 - 3e Advent
De kerkdienst wordt geleid door ds. Dick Mak.
Thema: De minste van allemaal?
In het kader van het thema ‘Tel je mee?’ gaat het deze zondag over Marcus 9:35,
waar Jezus zegt: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn
en ieders dienaar.’ Dan tel je pas echt mee, kijk maar naar het voorbeeld van Jezus.
Dat is op z’n zachtst gezegd geen eenvoudige opgave!
Klik hier voor de orde van dienst.
Collecte
De collecte is voor Open Doors.
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 12 december 2021.
Kerkdienstgemist
De kerkdienst kan thuis vanaf 10 uur worden gevolgd worden
via kerkdienstgemist.nl.
Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.
Jeugdkerk+
Zondag is er Jeugdkerk+.

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:

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.

Voortgangsgesprek ds. Dick Mak
Binnenkort zal er weer een voortgangsgesprek plaatsvinden met ds. Dick Mak. Mark
van Seventer en Fred Wubs zullen met Dick in gesprek gaan.
Zoals gebruikelijk kunnen gemeenteleden input leveren. Als je iets ter bespreking wilt
inbrengen, positieve of opbouwende feedback, suggesties of wat dan ook, mail dat
dan naar f.w.wubs@rug.nl of markvanseventer@home.nl.

Geen senioren kerstmiddag
Helaas kan vanwege de coronabeperkingen de kerstviering van de senioren die op 14
december gepland stond, niet doorgaan.
Kopij
A.s. zondag 12 december is de uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor de
nieuwe editie van De Brug, en wel op het bekende
adres: redactie.debrug@tehuisgemeente.nl
GIVT
Bij de voorlichting die we vorig jaar hebben gekregen van GIVT is iets misgegaan. Er
is ons verteld dat de kosten van GIVT uitkomen op tussen 4 en 5 procent.
Bij nadere berekening kwamen we er achter dat er meer geld af gaat. Er wordt
namelijk ook nog BTW 21% berekend. De kosten komen dan uit tussen 5,9 en 6,9
procent, afhankelijk van de bedragen.
Ik heb hierover gebeld naar GIVT en ze hebben hun excuses aangeboden voor de fout
in de communicatie. Dat is prima, maar daar hebben we nu niet zoveel aan. We gaan
ons als diaconie er op beraden of we verder moeten gaan met GIVT. Dat kan ieder die

via GIVT doneerde, ook doen.
We hebben steeds de bijdragen die gegeven zijn via GIVT volledig overgemaakt naar
de collectedoelen.
Klara Poelman, namens de diaconie

