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LET OP:
10:00 UUR

Aankomende zondag zijn we weer te
zien via onze livestream video.
Spreker: Patrick van der Laan
Thema: Terug van (nooit) weggeweest
Bijbelgedeelte: Psalm 139: 1-14
De dienst wordt geleid door Trea Kolk.

Deze liederen zullen we zingen.

WE'RE GOING
TO START

Vamos a empezar

WE'RE GOING TO START

WE ZIJN BEGONNEN
Aankomende zondag hebben we na
ruim 5 maanden weer diensten met

Vi skal begynne

bezoekers in De Meerkerk.

Ще започнем

Ons gaan begin

We starten met diensten voor kinderen

Wǒmen yào kāishǐle

Tutaanza!

אנחנו הולכים להתחיל

Vom începe

Við ætlum að byrja

我們要開始了

Kami akan mulai

Menk’ patrastvum yenk’ sksel
WIR GEHEN ZU STARTEN!

Nous allons commencer

Andiamo iniziare

van Meerkids (0-11 jaar) en X-pact
jongeren. Ouders/verzorgers die hun
kinderen komen brengen geven we
graag de gelegenheid om de opname
van de dienst voor de Livestream bij
te wonen. Vanwege alle maatregelen
is het aantal plaatsen beperkt.
Wel even aanmelden via deze link.

MEERKIDS
Deze zondag hebben wij ons laatste
voorprogramma om 9:30 uur, omdat
Meerkids weer naar de
zondagsdiensten mogen komen.
Ook is de Meerkids Padlet geheel
vernieuwd. om de nieuwe Padlet te
openen, Klik hier

Hoe de herder zocht en vond
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BERICHT EN UITNODIGING VAN DE OUDSTENRAAD
Donderdag 12 maart j.l. ontving elke
Meerkerker het Jaarverslag 2019 in de
brievenbus. Daarbij de uitnodiging om
later die maand de Jaarvergadering te
bezoeken. Diezelfde 12 maart gingen de
eerste coronamaatregelen van kracht en
moesten we de Jaarvergadering
opschorten. Nu de kerk weer langzaam
opengaat, willen we u alsnog uitnodigen
voor de Jaarvergadering.
Deze zal plaatsvinden op woensdag 16 september om 20.00 uur. Op deze avond
zullen we naast de gebruikelijke formele aspecten van de jaarvergadering ook de
plannen presenteren voor het nieuwe jaar.
In de kerkzaal is beperkt ruimte om bezoekers een plaats te geven. Vanwege de
huidige regels is aanmelding verplicht.

Het samenzijn zal ook via livestream te volgen zijn.

Voor wie het Jaarverslag 2019 niet zo snel bij de hand
heeft, je kunt het alsnog inzien en downloaden door op
het plaatje of hier te klikken.
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UUR VAN GEBED
elke dinsdagavond van 19:30-20:30 uur

Via Zoom deelnemen aan het Uur van
Gebed. Iedereen is welkom zich
daarbij aan te sluiten. We starten
plenair en gaan vervolgens in kleine
groepen uiteen. Meld je hier aan!
Heb je assistentie nodig? Bel dan naar kantoor
(023) 56 358 72

ALPHA CURSUS
elke maandagavond

Vanaf maandag 28 september start
er weer een Alpha cursus, een
ontdekkingstocht naar het christelijk
geloof. We starten naast de LIVE
versie ook een ONLINE versie via
Zoom. Voor de Alpha live zijn slechts
nog enkele plekken beschikbaar, voor
de Alpha online nog voldoende
ruimte om aan te melden.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Graag we blijven je aandacht vragen voor de collectes in de livestream.
De QR code blijkt daarbij een hulp. Dit kan door middel van een
(maandelijkse) overschrijving te doen via NL07 ABNA 0456 1173 26
t.n.v. Baptisten Gemeente Hoofddorp, De Meerkerk.
Daarnaast bestaan er ook andere mogelijkheden zoals een
periodieke schenking. Meer informatie hierover kun je hier lezen.
Ook kun je tijdens kantooruren bellen naar (023) 56 358 72
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DERK JAN EN ESTHER VAN BRUMMEN
Wi j feliciteren Derk Jan en Esther van Brummen .
Zi j vierden op 3 1 augustus samen met Jesse ,
Mara , Levi en Sem hun 2 5 - j arig huweli j k

De dienst is vanaf 15:00 uur te volgen via deze link

WEEKINFO

-

ZONDAG

GEBEDSLIJST
In verband met de privacy vermelden wij geen
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MISSIE
We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt
zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten
ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn
liefde te getuigen.

Joshua van Akkeren, Oegstgeest

Will Bais, Haarlem

CORRESPONDENTIE
Postbus 699, 2130 AR te Hoofddorp

Gijs de Fockert, Aalsmeer

Mien van der Ham, Bennebroek

Piet van den Berg, Rijsenhout

info@meerkerk.nl

KANTOOR
Bennebroekerweg 517, 2132 MD
Telefoon: (023) 563 58 72
Website: www.meerkerk.nl

Richard den Haan, Hoofddorp

Dick Koolhaas, Zwaanshoek

BANKREKENING
NL07 ABNA 0456 1173 26 t.n.v. Baptisten

Ronald Stierhout, Santpoort

Karin Wind, Rozenburg

Gemeente Hoofddorp De Meerkerk

ONLINE BIJDRAGEN
Open de camera van je smart-

Pieter Posthuma, Zandvoort

phone en richt deze op de
QR-code en de rest wijst

Rie Splinter, Nieuw-Vennep

Wim Tange, Lelystad

zich vanzelf. Je kunt natuurlijk
ook op een ander moment je
bijdrage overmaken via onze bankrekening.

Dick Vledder, Hoofddorp

PASTORALE HULP & NAZORG
De pastorale zorg is ook nu je huiskring.
Heb je op dit moment nog geen huiskring en er is
We leven mee met Brigitta Kwee en haar

zorg dan kun je bellen naar het
kantoor van De Meerkerk: 023-56 358 72

kinderen Robin en Olaf, Resi en Jeroen, en
Kelly,

na het overlijden van hun vader en opa.

WERK JE GEGEVENS BIJ
Om je gegevens up-to-date te houden, kun je
inloggen op je persoonlijke

MIJN MEERKERK

account. Heb je hier vragen over, bel dan even
naar kantoor.

