Blijf op de hoogte met de Weekinfo
Vanwege de maatregelen rondom het
Coronavirus sturen wij elke vrijdag
een digitale versie van de Weekinfo
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WELKOM
“Van harte welkom in deze dienst”.
Dat is wat je gewend bent om in de papieren
versie van de Weekinfo als eerste te lezen.
Vanwege de huidige situatie zijn er voorlopig
geen fysieke diensten in onze gebouwen aan
de Bennebroekerweg. In ieder geval tot en
met 6 april kun je om 9:00 en 11:00 uur de
dienst volgen via de Livestream op onze
website.

Zondag 22 maart spreekt Orlando Bottenbley.
De titel van de overdenking is:
Het masterplan van God. We lezen Jesaja
46:9-10 (HSV). Patrick van der Laan zal de
dienst leiden.
De teksten van de liederen hebben we alvast
klaargezet. Klik hier om ze alvast te lezen of
te downloaden.
VIDEO BOODSCHAP
Naast de Weekinfo streven we ernaar om wekelijks
een video boodschap te plaatsen.
De boodschap van deze week komt van onze
predikant Wigle Tamboer.

Afgelopen zondag

MEDEDELINGEN
Voor actuele informatie raden wij aan om
regelmatig onze website te raadplegen. We
volgen hierin het advies van de RIVM op.
Voor nu betekent dit dat er de komende
weken geen activiteiten zijn in De Meerkerk.
Wil je bijdragen aan het werk van De
Meerkerk? Tijdens de Livestream, maar ook
op andere momenten is het mogelijk aan de
collecte deel te nemen via de website of via
de QR-code. Ook nu blijft de collecte voor ons
als Meerkerk belangrijk.
Het schrijversteam van de Preek door de
Week blijft voor ons met nog meer liefde
schrijven in deze periode. De PddW is alleen
digitaal beschikbaar.

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 5:00 uur ’s ochtends in je mailbox. Een
goede start van je dag! Maar er is nog meer:
in de loop van zaterdag ontvang je ook de
'Preek door de Week plus' (PddW+), een
handreiking om
de boodschap
van zondag
verder uit te
werken.

LIVESTREAM AFGELOPEN ZONDAG

VANUIT DE HUISKRING

Afgelopen week hebben heel veel mensen al
meegeluisterd naar de Livestream en we
hebben veel hartverwarmende reacties
ontvangen. Hieronder een van de reacties.

Ook huiskringen zoeken nieuwe wegen om met
elkaar in contact te blijven. Van een huiskring
ontvingen wij onderstaande foto waarop te zien is
dat er via videobellen met elkaar een kringavond
is gehouden. Ver weg en toch dichtbij.

Ontzettend bedankt
voor deze prachtige
dienst, wat geweldig
dat we ook op deze
manier kerk konden
zijn. Wat hou ik van
Gods huis! Wat een
prachtige
getuigenissen van Julia
en Merel! Zo mooi om
te horen dat jonge
mensen zich aan God
toevertrouwen. En een opwekking onder de jongeren, dank
U Heer! En niet te vergeten de 26 nieuwe leden. Ik ben heel
dankbaar en ik vertrouw op God in deze onzekere en
bizarre tijd. Gods zegen!

NIEUWS VANUIT DE OUDSTENRAAD
Zoals alle fysieke bijeenkomsten is ook de
jaarvergadering van 25 maart tot nader order
afgelast. Wel kunnen we reeds het volgende
bericht van de kascontrole commissie met
dankbaarheid aan de gemeente doorgeven.
De kascommissie, dit jaar bestaande uit Ad de
Visser en Patrick Schrama, heeft het financieel
verslag over 2019 van De Meerkerk
beoordeeld en hiervoor de financiële
administratie en de daaraan ten grondslag
liggende stukken en bescheiden ingezien. Uit
de beoordeling die de kascommissie heeft
uitgevoerd zijn geen bevindingen naar voren
gekomen die beletten om de leden te
adviseren decharge te verlenen aan de
commissie van beheer voor het gevoerde
financiële beheer over het boekjaar 2019.

Bellen met spraak en beeld is
mooi; je kunt je kringleden met
wie je spreekt namelijk ook zien.
Het is net alsof jullie bij elkaar in
de kamer zitten! Op het internet
zijn verschillende gratis
programma’s te vinden.

GELOVEN BEGINT THUIS
Meerkids
Nu er geen Meerkids zijn hebben we enkele tips
voor de dienst van zondag.
•

•

•

Luister samen naar de livestream, zing ook
samen de liederen mee. Voor tijdens de
preek van Orlando Bottenbley is er voor de
kinderen een preekbingo beschikbaar.
Maak samen met je kind(eren) een dienst.
Laat iedereen een onderdeel van de dienst
doen. Bijvoorbeeld: welkom, Bijbellezing,
preek, collecte, koffie en limonade
schenken.
Lees met elkaar een Bijbelverhaal om dit
vervolgens met elkaar uit te spelen. Veel
handreikingen zijn te vinden op internet.

X-pact
•

•

De jongeren hebben aanstaande zondag hun
eigen livestream meet-up om 11.00 uur via
Instagram. Een mooie manier om op
zondagochtend toch nog verbonden te zijn
met elkaar, bemoedigd te worden uit Gods
Woord en samen te bidden. Via het
Instagram account van X-pact (xpact) kun je
meekijken als je om 11 uur klaar zit. Het
duurt ongeveer een kwartier. We hopen dat
er zo veel mogelijk jongeren er (virtueel) bij
kunnen zijn en misschien ook wat van zich
laten horen!
Ook zijn er voorlopig geen jongerenkringen
op de Bennebroekerweg. We dagen ook de
jongerenkringen uit om creatief te zijn om
toch in contact te blijven met elkaar.

GEBEDSLIJST
(graag vertrouwelijk mee omgaan)

Joshua van Akkeren
Oegstgeest
Will Bais
Haarlem
Piet van den Berg
Rijsenhout
Hillie van de Burg
Hillegom
Tjip Dijkstra
Hoofddorp
Richard den Haan
Hoofddorp
Dick Koolhaas
Zwaanshoek
Jaap en Marijke Kroon
Nieuw Vennep
Fabio Maliepaard
Nieuw-Vennep
Chantal van der Meijden
Katwijk
Lida den Ouden
Hoofddorp
Pieter Posthuma
Zandvoort
Rinske Pret
Hoofddorp
Rie Splinter
Nieuw-Vennep
Riet Timmerman
Haarlem
Dick Vledder
Hoofddorp
Annette Winston
Vilvoorde België.

PASTORALE HULP
De pastorale zorg is ook nu je huiskring.
Heb je op dit moment nog geen
huiskring en er is zorg dan kun je bellen
naar het kantoor van De Meerkerk: 0235635872.

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.

CORRESPONDENTIE

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
info@meerkerk.nl

KANTOOR

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

BANKREKENING

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

ONLINE BIJDRAGEN

Scan deze QR-code met de
camera van je mobiele telefoon
om het online bijdragen te
starten. Ook kun je op de QRcode klikken.

