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Aankomende zondag om 10 uur
Spreker: Joop Strietman
Bijbel: Kolossenzen 3:17
Het thema is: ‘Op weg naar een
nieuw jaar’. De dienst wordt
geleid door Patrick van der Laan
Er is ook een interactief moment in de
dienst (zie pagina 6).

Deze liederen zullen we zingen.

TERUGBLIK OP KERST
Klik hiernaast om op de website
naar de 'TERUGBLIK OP KERST'
pagina te gaan.

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst
Jesaja
Jesaja 9:5
9:5
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Kerstdiensten bekeken

Na afloop van de diensten hebben we vele spontane
reacties ontvangen. Hieronder een kleine greep daaruit.

Wat een ontzettend leuke
kinderkerstdienst hebben jullie
gemaakt. Echt leuk om te zien
hoe de kinderen zon groot deel
van het programma zelf
uitvoeren en erg leuk om de
kinderen te zien swingen in
mooie kleding in Kerstsfeer bij
de liedjes. Allemaal Super goed
gedaan.

Een bijzondere avond!
Daar heb ik de beademing voor
afgezet 😊 Hier hoe ik naar de
kerstdienst aan het kijken ben
Wat een mooie kerstnachtdienst de buitenopnamen, de stallen, de
zang. Zo dicht bij de echte
kerstgedachten en het kerst
verhaal. Wateen werk hebben
jullie eraan gehad. Geweldig
Wat een geweldig, prachtig mooie
kerstnachtdienst! Echt Wow!!
Complimenten de presentatie,
woorden, gebed; zo natural &
puur! Maar ook aan Patrick, het
hele muziekteam en de techniek.
Prachtige arrangementen, het
jaaroverzicht, de overdenking..
Echt super!!
Buurmeisjes hebben ook
gekeken. Vriendinnetje bleef eten
en ging ook kijken. Vrienden
ingelicht hebben ook gekeken.
Waren super enthousiast. Leuk
gedaan chapou!
Prachtig hoor!!! Heel erg mooi!!
Complimenten voor jullie allemaal
en de grootste eer
natuurlijk aan onze Heer 😄

Wat een ontzettend sprankelende
Kinderkerst ik ben zeer geraakt. Zo
puur zo echt. Dank aan iedereen!
Eerst eten met alle vriendinnen en
daarna samen de Kinderkerst kijken
Wat een prachtige
Kerstnachtdienst, heel
gaaf! En wat een hoopvolle
boodschap. Bedankt!
Fijne kerstdagen.

Zoek je Meerkids-leiding

Dank voor de hele mooie
en indrukwekkende dienst
van vanavond.
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CURSUSSEN

2021

Alpha-cursus
De Alpha-cursus is ook online mogelijk. Een
ontdekkingstocht naar het christelijk geloof waarbij we
open en eerlijk willen spreken over de basis van het
christelijk geloof. Jij bent welkom met al je vragen in
deze zoektocht naar meer.

Beta-cursus
Een mooi vervolg op de Alpha cursus voor wie dat wil.
Tijdens deze cursus denken in 4 avonden verder na over
de missie en de visie van De Meerkerk als
baptistengemeente in Hoofddorp. Heb je geen Alpha
cursus gedaan dan ben je uiteraard ook gewoon welkom.

Premarriage
Deze cursus zet je aan het denken over wat echt belangrijk
is in je relatie. Het is een fantastische investering in je relatie
en is speciaal voor jonge stellen met, maar ook zonder
serieuze trouwplannen.
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Meerkids Kinderkerst terugblik
Kinderkerst (nog en keer) kijken?
Klik op het plaatje hiernaast en kijk de
opname van Kinderkerst 2020 nog een
keer terug.

Zo beleefden zij de Kinderkerst.
En jij? Stuur je foto naar Henrike.

Ga voor meer informatie naar www.meerkids.nl
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Meerkids aanstaande zondag
Aanstaande zondag hebben we
het bij Meerkids over Matteüs
2:1-12 - Wijze mannen zoeken
een koningskind.

Meerkids Online
Kijk je met ons mee via Meerkids Online? Het
programma is op zondagmorgen vanaf 8:00
beschikbaar. Voor verdere verwerking kunnen
kinderen aan de slag op ons Meerkids Platform
En tenslotte kunnen jullie de rest van de week
aan de slag met onze Meerkids door de Week.

Platform Meerkids
Op het Meerkids Platform staan verschillende
filmpjes, liedjes en opdrachtjes. Hier kun je
lekker mee aan de slag nadat je Meerkids Online
hebt gekeken.

Meerkids door de Week

Klik op het plaatje om de Meerkids door de Week
van deze week te lezen.We zijn heel benieuwd naar
reacties op deze MddW-kids.
Stuur ze op naar henrikebrussee@meerkerk.nl.
Hier kun je ook naar mailen als je de Mddw-kids
digitaal wil ontvangen.

Ga voor meer informatie naar www.meerkids.nl
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Aankomende zondag hebben
we een interactief momentje
in de dienst.

Wat heb je nodig?
Een extra smartphone, tablet
of laptop en internet.

INTERACTIEF MOMENT
AANSTAANDE ZONDAG

Klik tijdens de dienst hier, en
voer de code in die je dan
hoort tijdens en doe mee!
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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

Kerstbrief 2020
Vorige week is de Kerstbrief namens de oudstenraad (per
mail) verzonden naar alle leden, aspirant-leden en vaste.
gasten. Heb je de mail niet ontvangen? Klik dan hier of op het
plaatje hiernaast om hem alsnog te lezen of te downloaden
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DOE MEE MET HET ONDERZOEK NAAR
EVANGELISCHE PROTESTANTEN ANNO 2020
Onlangs hielden we een enquête in De Meerkerk over het samen gemeente-zijn. We ontvingen een brede
respons die ons helpt bij de verdere ontwikkeling van Meerkerk 2.0. De uitkomst van de enquête heb je
intussen kunnen lezen in de Weekinfo.

Momenteel is er ook een veel uitvoeriger, landelijk onderzoek gaande. Daarbij gaat het om de vraag hoe
het zit met verbondenheid, identiteit en geloof van evangelische Protestanten anno 2020. Centraal in
het onderzoek staat de vraag hoe mensen zich verbonden weten met geloofsgemeenschappen en
zoeken naar vormen van inspiratie. Graag moedigen we Meerkerkers aan om aan dit online onderzoek
mee te doen. Je deelname draagt bij aan het inzichtelijk maken van verschuivingen die gaande zijn
binnen het evangelisch Protestantisme in Nederland. Verschuivingen die door de corona-crisis mogelijk in
een stroomversnelling zijn gekomen.

Maar je bijdrage gaat verder dan dat. Het onderzoek is ook een kans om aan het eind van dit jaar
persoonlijk de tijd te nemen en na te denken over je eigen geloofsovertuigingen. In die zin sluit het
onderzoek goed aan bij de preek van Joop Strietman aanstaande zondag, de laatste zondag van 2020.
Joop zal ons de vraag stellen hoe we in ons leven van alle dag voortbouwenop het fundament dat Jezus
zelf is? Anders gezegd: hoe ziet ons leven als christen er uit aan het einde van 2020 en wat is onze
geloofsverwachting voor het nieuwe jaar 2021?

Maar je bijdrage gaat verder dan dat. Het onderzoek is ook een kans om aan het eind van dit jaar
persoonlijk de tijd te nemen en na te denken over je eigen geloofsovertuigingen. In die zin sluit het
onderzoek goed aan bij de preek van Joop Strietman aanstaande zondag, de laatste zondag van 2020.
Joop zal ons de vraag stellen hoe we in ons leven van alle dag voortbouwenop het fundament dat Jezus
zelf is? Anders gezegd: hoe ziet ons leven als christen er uit aan het einde van 2020 en wat is onze
geloofsverwachting voor het nieuwe jaar 2021?

Bij deelname van meer dan 75 personen krijgen deelnemende kerken een samenvatting van de uitkomst.
Deze zal ons samen met de eerder gehouden enquête verder helpen met Meerkerk 2.0. Vul daartoe bij
vraag 3 de onderste mogelijkheid in: Anders, namelijk De Meerkerk.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Je vindt na uitleg over het onderzoek
helemaal onderaan de pagina de knop VERDER voor het beantwoorden van de vragen.

Wil je meedoen? Ga dan naar het vragenformulier.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met o.a.:
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ANDERE ZENDELINGEN
Familie Griffioen - Kriel, Zuid-Afrika
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GEBEDSLIJST
In verband met de privacy vermelden wij geen
adressen. Leden en aspirantleden kunnen gegevens
opzoeken in MIJN MEERKERK

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
Klarie Brands, Hoofddorp

info@meerkerk.nl

KANTOOR
Bennebroekerweg 517, 2132 MD

Gijs de Fockert, Aalsmeer

Telefoon: (023) 563 58 72

Richard den Haan, Hoofddorp

Website: www.meerkerk.nl

Mien van der Ham, Bennebroek

BANKREKENING

Dick Koolhaas, Zwaanshoek

NL07 ABNA 0456 1173 26 t.n.v.

Andy Laverman, Hoofddorp
Flos Pijnacker, Hillegom
Pieter Posthuma, Zandvoort

Baptisten Gemeente Hoofddorp - De Meerkerk

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

Rie Splinter, Nieuw-Vennep
Ronald Stierhout, Santpoort

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

Riet Timmerman, Haarlem
Willy Uiterwijk, Hoofddorp
Karin Wind, Rozenburg

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

We leven mee met Romy en Leen van Eijk,
na het overlijden van de moeder van
Romy.

WERK ZELF 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.

