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Maar de vrucht van de
Geest is liefde, vreugde en
vrede, geduld,
vriendelijkheid en
goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en
zelfbeheersing.
Galaten 5:22
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Aankomende zondag om 10 uur
het 2e deel van de prekenserie:

Vrucht van de Geest
Spreker: Patrick van der Laan
Het thema is: ‘Vreugde’.
Het Bijbelgedeelte is:
Galaten 5:16-26 (NBV)
De dienst wordt geleid door
Henrike Brussee
Deze liederen zullen we zingen.
Heb je al meegedaan aan het onderzoek 'Evangelische Protestanten anno 2020'?
Kijk anders nog even op pagina 5

VIDEO BOODSCHAP
door Wigle Tamboer
Wigle leest uit Galaten 6:10

Laten we dus,
in de tijd die ons nog rest,
voor iedereen het goede doen,
vooral voor onze geloofsgenoten.

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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CURSUSSEN 2021
Klik voor meer informatie en aanmelden op het logo van de betreffende cursus

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.
(start: maandag 8 februari, onder voorbehoud)

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.
(start: maandag 8 februari, onder voorbehoud)

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.
(start: woensdag 14 april onder voorbehoud)
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Meerkids aanstaande zondag
We gaan weer verder met Genesis en zullen
we het hebben over Jakob en Esau en
behandelen Genesis 25:19-34 en 27:1-30.
Meerkids Zoom
De groepen 5, 6 en 7 komen vanaf zondag bij elkaar via
Zoom. Contact maken, elkaar bemoedigen en samen
kijken naar het programma van deze week. Zit jouw kind
in groep 5, 6 of 7, dan is zij van harte welkom om erbij te
zijn! We starten om 10:00.
Klik hier voor de link om mee te doen .
Meerkids Online
Kijk je met ons mee via Meerkids Online? Het
programma is op zondagmorgen vanaf 8:00 uur
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.
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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?

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.

ONZE ANDERE ZENDELING CHRISTIAAN VERKERK
'Immanuel, God dichtbij', daarmee begint Christiaan zijn nieuwsbrief van december. 'Juist
nu, waar het voor ons als mensen niet mogelijk is om dichtbij elkaar te komen,
is het God die ernaar verlangt dichtbij ons te komen.'

Christiaan zet zich bij Navigators in voor het studentenwerk in Amsterdam. “Met elkaar
inzicht krijgen in Jezus' leven en rol, zodat we het volle leven en onze rol vervullen binnen
Gods koninkrijk.” Hij vertelt over zijn werk en geeft tips om ook zelf op een
simpele manier de 'God Colours and God flavours' in je straat, wijk of buurt
te brengen.

Tenslotte nog het verheugende bericht dat
Christiaan en Kirsten op 1 mei gaan trouwen!
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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 Hoofddorp

Piet van den Berg, Rijsenhout
Klarie Brands, Hoofddorp

info@meerkerk.nl

KANTOOR
Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp

Gijs de Fockert, Aalsmeer
Richard den Haan, Hoofddorp

Telefoon: 023-563 58 72
Website: www.meerkerk.nl

Mien van der Ham, Bennebroek

ONLINE BIJDRAGEN

Dick Koolhaas, Zwaanshoek

Open de camera van je smartphone en richt deze op de

Andy Laverman, Hoofddorp

QR-code en de rest wijst zich vanzelf.

Pieter Posthuma, Zandvoort
Rie Splinter, Nieuw-Vennep

VIA BANKOVERSCHRIJVING
Je kunt op elk gewenst moment een bijdrage

Ronald Stierhout, Santpoort
Riet Timmerman, Haarlem
Willy Uiterwijk, Hoofddorp
Karin Wind, Rozenburg

overmaken via: NL07 ABNA 0456 1173 26 t.n.v.
Baptisten Gemeente Hoofddorp - De Meerkerk.

De Meerkerk is ANBI geregistreerd
met RSIN-nummer 802147306. Alle
giften zijn daardoor aftrekbaar voor
de inkomstenbelasting.

We leven mee met Wigle en Judith Tamboer
na het overlijden van een schoonzus.

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.

WERK ZELF JE GEGEVENS BIJ
Log in op je persoonlijke MIJN MEERKERK account
om je gegevens zelf bij te werken.
Heb je hier vragen over, of heb je assistentie nodig,
bel dan even naar kantoor.

