
  

  

Alle vieringen zijn online  

Vrijdag 24 december 2021 - 19.45 uur 

Vanavond wordt de jaarlijkse Kerstavonddienst uitgezonden vanuit de Martinikerk. 

Deze dienst is voorbereid in samenwerking tussen de Tehuisgemeente, Jeruzalemkerk, 

Oosterkerk en de Wijkgemeente Martinikerk.  

Collecte: stichting Present.  

Voor het uitzending van de dienst, de liturgie en de wijze waarop aan de collecte 

gegeven kan worden, zie https://www.wijkgemeente-martinikerk.nl/kerstavonddienst-

2021/ 

 

Zaterdag 25 december 2021 1e Kerstdag - 10.00 uur 

Deze kerstviering, waarvoor in het bijzonder ook onze jongste gemeenteleden worden 

uitgenodigd, wordt geleid door Corien Oranje.  

Klik hier voor de liturgie.  

Collecte: Smakelijk Lezen, het sponsorproject van de kindernevendienst. 

Smakelijk Lezen is een project van Humanitas dat kinderen met een taalachterstand 

wil helpen. Wanneer een kind te maken heeft met taalachterstand is het onzeker in de 

klas, maakt moeilijk vriendjes en durft al helemaal niet bij een (sport)vereniging. 

Terwijl dit alles een belangrijke rol speelt bij de (sociale) ontwikkeling van het 

kind. Het project Smakelijk Lezen draagt op een positieve manier bij in deze 

ontwikkeling door kind en gezin door voor te lezen en met taalspelletjes in contact te 

brengen met taal. 

 

Zondag 26 december 2021 2e Kerstdag - 10.00 uur 

Deze kerstviering wordt geleid door ds. Dick Mak.  

Het thema is 'Immanuel, ‘God met ons’. 

Klik hier voor de liturgie. 

Collecte: Zending 

 

Vrijdag 31 december 2021 - 19.00 uur 

Op Oudejaarsavond is er een videodienst waarin ds. Dick Mak voorgaat.  

Collecte: Diaconie 

 

Bijdragen aan de collectes kunnen worden overgemaakt naar de bankrekening van de 

diaconie, NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van de datum van de 

betreffende kerkdienst. Ook kan de Givt-app worden gebruikt.  

 

De diensten kunnen worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl 

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=60b8e47955&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=60b8e47955&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=df065b61f3&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=24649b36e2&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=7ecda8cda1&e=535092f01b


 

 

Iedereen - op afstand van elkaar, maar in Christus verbonden - goede en gezegende 

Kerstdagen gewenst.   

 

Meditatie 

Op de website is een nieuwe meditatie geplaatst, deze keer geschreven door ds. Dick 

Mak.  

 

Studiemiddag Jodendom 

Nely Oldenhuis attendeert ons op een online studiemiddag over Jodendom en kunst op 

9 januari a.s.,  vanuit de Synagoge in de Folkingestraat. Klik hier voor de brochure.  

 

Dank voor collecte 

Klaas Bolt bedankt namens Hoop voor Albanië iedereen die heeft bijgedragen aan de 

collecte die op 14 november voor dit doel werd gehouden.  

https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=3270b6e70e&e=535092f01b
https://tehuisgemeente.us12.list-manage.com/track/click?u=ba94eb9de40db05ae48889d9e&id=37c17f5bb6&e=535092f01b


 

 

 

  

 



  



 


