
  

  

 

Zondag 19 december 2021 - 4e Advent 

De kerkdienst wordt geleid door Peter van der Laan uit Kampen. Omdat het de eerste 

keer is Peter bij ons voorgaat, zal hij zichzelf aan het begin van de dienst kort 

introduceren.  

Peter en zijn vrouw Annette kennen de Tehuisgemeente uit de tijd dat hun 

(schoon)zus Annemarie de Vries lid van onze gemeente was. In 2012 overleed zij op 

slechts 49-jarige leeftijd. Veel gemeenteleden zullen zich haar nog herinneren.  

 

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

Collecte voor kerstpakkettenactie Het Pand 

Ieder jaar is er in Het Pand een kerstpakkettenactie. Een veertigtal gezinnen die we 

kennen via Het Pand maken we blij met een mooi compleet kerstpakket. Met vers 

eten, houdbaar eten, lekkernijen, een boek etc. Wij kiezen hierbij voor 

een persoonlijke aanpak. Mensen krijgen een brief, komen het zelf ophalen of we 

brengen het. Er is een gesprek en na het uitpakken komen de appjes of zetten 

mensen het blij op Facebook.  

We vullen de kerstpakketten met het geld van collecten. Ook kunt u uw eigen 

kerstpakket doneren (neem dan even contact op met Jan Waanders 06-24718613) 

De diaconie heeft al een voorschot gedoneerd voor deze actie.  

 

Kerkdienstgemist 

De kerkdienst kan thuis vanaf 10 uur worden gevolgd worden 

via kerkdienstgemist.nl.  

 

Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.   

 

Jeugdkerk Junior  

Zondag is er Jeugdkerk Junior.  

 

Digitale Kerstavonddienst Martinikerk 

Op vrijdag 24 december as. om 19.45 uur wordt de jaarlijkse Kerstavonddienst 

gehouden in de Martinikerk in samenwerkingsverband met 

de Tehuisgemeente, Jeruzalemkerk, Oosterkerk en de Wijkgemeente Martinikerk. Het 

is helaas niet mogelijk om bij de dienst aanwezig te zijn in de Martinikerk, maar 
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u wordt van harte uitgenodigd om de dienst digitaal bij te wonen 

via kerkdienstgemist.nl.  

Medewerking aan deze dienst wordt verleend door een koor en enkele 

instrumentalisten onder leiding van Jaap de Kok. 

De collecte voor stichting Present wordt van harte bij u aanbevolen. 

Meer informatie kunt u vinden op https://www.wijkgemeente-

martinikerk.nl/kerstavonddienst-2021/ 

 

Kerstvieringen 1e en 2e Kerstdag 

Tot en met vandaag hebben twintig gezinnen met jonge kinderen zich aangemeld 

voor de kerstviering op 1e Kerstdag. Zij ontvangen een bevestiging via 

kerkbezoekplanner. Met een slimme indeling van de zaal moet het lukken om 

de gezinnen op 1,5 meter van elkaar te laten zitten. Helaas is er geen ruimte voor 

nòg meer gezinnen. Je kunt je nog wel aanmelden als reserve.  

Voor de kerstviering op 2e Kerstdag zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar. 

Aanmelden voor beide diensten s.v.p. via kerkbezoekplanner.nl. 

 

Oudejaarsvesper 

In verband met de avondlockdown die voorlopig nog geldt, gaat de Oudejaarsdienst 

die normaal gesproken om 19.00 uur wordt gehouden niet door. In plaats daarvan zal 

een vesperviering worden gehouden van 16.30 tot 17.00 uur, mits hiervoor 

belangstelling is. Aanmelden s.v.p. via kerkbezoekplanner.nl. 

 

 

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 

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. 

 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=beed58fe74&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=193110ac8f&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=193110ac8f&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=a0d4df3cbd&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=a92f6145c1&e=535092f01b


 

Kerst Walk Thru Nieuwe Kerk op 24 december 

De Nieuwe Kerk en Het Pand organiseren op vrijdagmiddag 24 december een activiteit 

voor jong en oud. Tijdens een korte wandeling – de Kerst Walk Thru – door de kerk is 

er de mogelijkheid om te genieten van live kerstmuziek, de levende kerststal te zien 

en een persoonlijke zegen te ontvangen. 

,,We merken dat mensen behoefte hebben aan warmte, geborgenheid en verbinding”, 

zegt dominee Evert Jan Veldman. ,,Juist in deze bijzondere en moeilijke tijd. Daarom 

heeft de Nieuwe Kerk samen met Het Pand uit de Korrewegwijk dit alternatief 

bedacht.” Herders ontvangen de bezoekers buiten met warme chocomel en wijzen hen 

de weg. De drie wijzen zwaaien bezoekers uit en geven – zoals het wijzen betaamt – 

een tastbare herinnering mee. 

Om te voorkomen dat iedereen tegelijk komt wordt bezoekers verzocht zich van te 

voren aan te melden voor de Kerst Walk Thru 

via www.nieuwekerkgroningen.nl/aanmelden. 
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