WEEKINFO

-

ZONDAG

8

NOVEMBER

2020

om 10 uur
(alleen via livestream) h e t
Aankomende zondag

achtste deel van onze prekenserie Waar draait het om?
Spreker: Wigle Tamboer
Thema: 'Zending'
Bijbel: Johannes 20:19-22 (GNB)
Dienstleider: Henrike Brussee

Deze liederen zullen we zingen.

VIDEO BOODSCHAP
van Remy Splinter
Remy vertelt over het bijzondere
moment

in het Alpha 'weekend' wat

deze keer op

de Bennebroekerweg

was. Ook gaat hij in

op de laatste

maatregelen en wat dat betekent
voor het openstellen van onze
Meerkerk-campus voor onze
huiskringen. En hij leest een deel uit
Filippenzen 4 vanaf vers 4.

Zondag gaan we bij Meerkids verder met
Genesis. We gaan het in alle groepen
hebben over Izaak en Rebecca en lezen uit
Genesis 24:42-53, 62-67.

Kijk op het platform voor ouders voor
gespreksvragen en familytime-opdrachten
om thuis als gezin ook verder te gaan met
dit verhaal. Ook staan op het platform voor
de onderbouw/middenbouw verschillende
verhalen, liedjes en spelletjes.
Leuk om thuis ook met kinderen aan de slag
te gaan met de Bijbel!
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Zondag 3 januari gelegenheid om je te laten dopen.
Wat een bijzondere start van het nieuwe jaar,
de mogelijkheid om je te laten dopen.
De doop is een uiterlijke expressie van een
innerlijke verandering omdat je Jezus hebt leren
kennen en Hem aanvaard hebt als je

Nieuw jaar
Nieuw leven

persoonlijke Verlosser en Redder.

Klik hier om de doop aan te vragen.

Preek door de Week
Thuis verder aan de slag met de thema's van
De Meerkerk? Download de 'Preek door de
Week' (PddW), of beter nog, meld je aan
voor een gratis abonnement. Je krijgt dan
zes dagen per week de overdenking van die
dag om 4:00 uur ’s ochtends in je mailbox.
Een goede start van je dag!

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
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HANS & EVA BOUMAN
Veertig jaar geleden, op vrijdag 6 november 1980 zijn Hans en
Eva Bouman getrouwd. Zij vieren nu dus hun 40-jarig huwelijk.
"We zijn de Heer dankbaar voor de afgelopen 40 jaar samen. We
mogen weten dat ons leven in Zijn hand is.
De Heer heeft ons prachtige kinderen en kleinkinderen geschonken."

André
&
Monika
André Lemmers en Monika Douma trouwen op zaterdag 7 november
in De Meerkerk. Vanwege de huidige maatregelen zal dit in kleine –
besloten kring plaatsvinden. Via deze link kun je vanaf 15:00 uur de
livestream van de dienst volgen.
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Op zaterdag 31 oktober is Olivia geboren.
Zij is de dochter van Jonathan en Kathleen Tamboer.
En daarmee het eerste kleinkind van Wigle en Judith.
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Nieuw, Meerkids via WhatsApp!
Nu we geen ouders meer in de grote zaal
kunnen verwelkomen, maar wel doorgaan
met Meerkids, vinden we het mooi om
ouders wekelijks een inkijkje in de
kinderdiensten te geven. Dit doen we via
Whatsapp-groepen.
Heb je een kind in een Meerkids-groep en
wil je graag toegevoegd worden aan de
Whatsapp-groep, stuur dan een mail naar
henrikebrussee@meerkerk.nl

Woensdag 18 november via Zoom
Hoe mooi om met elkaar in gesprek
te gaan over geloofsopvoeding.

Dat gaan we dus doen via Zoom op
woensdag 18 november
om 20:00 uur.

Doe je mee? Klik dan op de volgende
link om je aan te melden:

Ja, ik doe graag mee
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MEERKERK2.0 ENQUETE
Inmiddels zijn alle reacties op de enquête binnen. We danken
allen voor de opbouwende woorden om samen verder te
bouwen aan Meerkerk2.0.
De reacties gaan we inventariseren en verwerken. Zodra dat
gedaan is zullen we een samenvatting geven via de Weekinfo.

GELUKKIG...
Gelukkig... wat maakt nou echt gelukkig. Daar is heel wat over te zeggen.
Als ik teken ben ik gelukkig. Met name als ik daarbij Gods woord
overdenk en het onderwerp wat ik teken mij raakt. Nu hebben we het in
onze gemeente over de 3 V's Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven.
Al een tijdje denk ik er over na hoe dit in 1 beeld vorm te geven. En
vandaag raakte Johannes 13 mij.
De voetwassing... zo verbonden met elkaar, verootmoediging spat eraf
en een prachtig voorbeeld van voorleven. Dit moest het worden! Terug
bij geluk. Want Jezus zegt hierbij " Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen
begrijpt maar er ook naar handelt. " (vers 17)
(Margreet van de Water)

BIJZONDERE ACTIVITEIT OP DE MEERKERK-CAMPUS
Afgelopen vrijdag en zaterdag was een bijzondere activiteit op onze Meerkerk-campus.
Door de omstandigheden werd het Alpha-weekend niet op een externe locatie
gehouden, maar op onze eigen campus. De leiding van de Alpha was zeer tevreden hoe
het 'weekend' is verlopen. Ook vanuit de deelnemers is enthousiast gereageerd op het
weekend, maar zeker ook op de locatie.
Op de foto het 'vuurkorf-moment' wat een vast onderdeel is van het Alpha-weekend.
Over hoe we de slotavond vorm gaan geven volgt nog verdere informatie.

UW

ALINEATEKST
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THEMA'S en SPREKERS
We zijn de prekenserie 'Waar draait het om'
begonnen met de 3V's, gevolgd door onze

Belangrijk nieuws

missie en visie, Geraakt & Geroepen.
De komende zondagen gaat de prekenserie

AANPASSINGEN VOOR HUISKRINGEN

verder met onze Meerkerk 'Schijf van Vijf'.

Dinsdagavond werden strengere

Thema's en sprekers:
1 november - Remy Splinter - Gebed

maatregelen aangekondigd. Daarom
moeten wij besluiten geen huiskringen te

8 november - Wigle Tamboer - Zending
15 november - Patrick van der Laan - Zorg
22 november - Wigle Tamboer -Zegen

ontvangen in de Meerkerk. Dat zal in ieder
geval tot en met december zo zijn Veel
huiskringen hebben zelf ook al besloten
tijdelijk weer online bij elkaar te komen.
Judy Oost en Patrick van der Laan
(verantwoordelijk voor huiskringen) hebben
3 donderdagavonden gereserveerd (12, 19
en 26 november) om elke keer met twee
coaches en hun kringleiders te spreken /
overleggen wat we nog wel kunnen doen.
De coaches hebben een mail daarover
ontvangen.
Dank voor ieders begrip en bereidwilligheid
om deze keuze te maken. We bidden jullie
de kracht toe van onze Heer om vol te
houden.
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MEER OP DE HOOGTE
Graag gebruiken deze pagina om je op de hoogte te houden en willen we je meenemen
op de weg die we met elkaar willen gaan.

Opnieuw aanpassingen

Zingen

Afgelopen dinsdag hoorden we opnieuw

Het is helaas, ook voor X-pact, niet

dat er aanpassingen zijn voor de komende

toegestaan om met de liederen mee te

tijd. De livestream dienst blijft voorlopig

zingen. Thuis, tijdens de livestream kan dat

nog de manier om de zondagsdienst te

wel natuurlijk!

kunnen volgen. Volwassenen kunnen dus
niet in de grote zaal om de opname van de
dienst bij te wonen.

Wel kunnen Meerkids van groep 1 -7 en
de jongeren van X-pact naar de kerk
komen, mits vooraf gereserveerd.

X-pact
Net als in de afgelopen weken, is ook deze
zondag de jongerendienst weer in de
Friendly Place. Wel eerst even aanmelden.

Voor ouders die hun kinderen brengen
hebben we een lekker kopje koffie of thee
klaarstaan om mee te nemen naar de auto
voor als je op de parkeerplaats de
livestream gaat volgen.

Kerst-2020
Nu de regels nog een keer zijn aangepast,
zijn de plannen voor de kerstdiensten nog
niet helemaal klaar. Wordt vervolgd!

Mondkapjes
We vragen iedereen het advies om in

Bid je mee voor...

openbare gebouwen een mondkapje te

voorbereidingen voor kerst

dragen op te volgen. Wil je een mondkapje

de Alpha-cursus

dragen als je de kerk binnenkomt en weer

huiskringen

verlaat. Dus ook bij het halen en brengen

hen die op de gebedslijst staan.

van Meerkids.

prekenserie en sprekers.
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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

Piet van den Berg, Rijsenhout
Matt van Doorn, Heemstede
Gijs de Fockert, Aalsmeer

info@meerkerk.nl

KANTOOR
Bennebroekerweg 517, 2132 MD
Telefoon: (023) 563 58 72

Richard den Haan, Hoofddorp
Mien van der Ham, Bennebroek
Arnold van Heusden, Driebergen
Dick Koolhaas, Zwaanshoek
Andy Laverman, Hoofddorp
Hemy Lo, Hoofddorp

Website: www.meerkerk.nl

BANKREKENING
NL07 ABNA 0456 1173 26 t.n.v.
Baptisten Gemeente Hoofddorp De Meerkerk

ONLINE BIJDRAGEN
Open de camera van je smartphone en richt deze op de
QR-code en de rest wijst

Flos Pijnacker, Hillegom
Pieter Posthuma, Zandvoort
Familie Schmutz, p/a De Meerkerk
Rie Splinter, Nieuw-Vennep
Ronald Stierhout, Santpoort

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

PASTORALE HULP & NAZORG
We hopen dat je huiskring de plek is waar je
pastorale hulp en nazorg kunt krijgen.

Wim Tange, Lelystad
Riet Timmerman, Haarlem

Heb je op dit moment nog geen huiskring en er is
zorg dan kun je bellen naar het
kantoor van De Meerkerk: 023-56 358 72

Karin Wind, Rozenburg

WERK ZELF JE GEGEVENS BIJ
We leven mee met:

Om je gegevens up-to-date te houden, kun je
inloggen op je persoonlijke

Hans en Eva Bouman, na het overlijden van
de moeder van Hans.
En met Koen en Joriene de Borst, na het
overlijden van de vader van Koen.

MIJN MEERKERK

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

