
 

 

 

 

 

 

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 diensten met bezoekers in onze 
gebouwen aan de Bennebroekerweg.  
Op zondag kun je om 9:00 en 11:00 uur de 
dienst volgen via de Livestream op onze 
website. Denk nog even aan het ingaan van de 
zomertijd. De klok gaat een uur vooruit. 

 
 

 
Afgelopen zondag 

 

MEDEDELINGEN 

Voor actuele informatie raden wij aan om 
regelmatig onze website te raadplegen. We 
volgen de richtlijnen op van het RIVM. Voor nu 
betekent dit dat er tot nader order geen 
activiteiten met bezoekers 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 (zie onderaan). Ook nu blijft de collecte 
voor ons als Meerkerk belangrijk. 

Het schrijversteam van de Preek door de Week 
blijft voor ons gewoon schrijven, ook in deze 
periode. De PddW is in deze periode alleen 
digitaal beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 29 maart spreekt Wigle Tamboer. 
De titel van de overdenking is: Onder één 
hoofd bijeen, Christus.  De Bijbellezing komt 
uit Efeze 1:7-10 (NBV). Trea Kolk zal de dienst 
leiden. 

De teksten van de liederen hebben we alvast 
klaargezet. Voor de kinderen is de preekbingo 
weer beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEO-UPDATE 

Naast de Weekinfo streven we ernaar om wekelijks 
een video-update te plaatsen.  
De boodschap van deze week komt van ons hoofd 
kinderwerk Henrike Brussee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEERKERKNIEUWS 

Het nieuwe Meerkerknieuws is vorige week 
uitgekomen en per mail verzonden. Je kunt 
het hier lezen of downloaden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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! De PddW+, die je normaal op 
zondag ontvangt, wordt vanaf volgende week 
geïntegreerd in de PddW van zaterdag. 

  

Blijf op de hoogte met de Weekinfo 
Vanwege de maatregelen rondom het 
Coronavirus sturen wij elke vrijdag  
een digitale versie van de Weekinfo  

 

 WEEKINFO 29 MAART 2020 
 

https://www.meerkerk.nl/kerkdienst-live-uitzending/
http://www.meerkerk.nl/
https://www.meerkerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200329-Liedteksten.pdf
https://www.meerkerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200329-preekbingo.pdf
https://player.vimeo.com/video/401346244
https://www.meerkerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/MKN-maart-2020-mail.pdf
https://www.meerkerk.nl/media/preek-door-de-week/
https://meerkerk.us2.list-manage.com/subscribe?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=0da93b5a79
https://www.meerkerk.nl/media/preek-door-de-week/


 
 

LIVESTREAM AFGELOPEN ZONDAG 
 
Afgelopen week hebben heel veel mensen al 
meegeluisterd via de Livestream en we hebben 
veel hartverwarmende reacties ontvangen. 
Hieronder enkele van de reacties. 
 
 
 

-Wat bijzonder en fijn om zo verbonden te zijn! Terwijl ik 
naar de blauwe lucht keek en in de tuin de vogels in de 
weer zag met takjes. Dank jullie wel voor weer zo’n 
prachtige dienst!   

-We hebben zitten luisteren en heerlijk meegezongen met 
de liederen, wat een bemoedigende dienst weer!! Zo fijn 
om juist nu zo diepgeworteld te zijn maar vooral te 
blijven in Hem en met Hem!  

-Wij zijn zo 
dankbaar dat we 
Zijn kind mogen zijn 
en dat Hij met ons 
is! En dankbaar dat 
we gevoed en 
versterkt worden 

door de diensten die we online kunnen volgen! We 
werden zo geraakt net door het zegengebed! We voelden 
letterlijk God’s aanwezigheid!  
 

VANUIT DE HUISKRING 

Ook huiskringen zoeken nieuwe wegen om 
met elkaar in contact 
te blijven. Van 
verschillende 
huiskringen horen we 
berichten en foto’s 
hoe ze digitaal bij 
elkaar komen.  

 

FAMILIE BERICHTEN 
 
Afgelopen week waren 40 jaar getrouwd Koen en 
Mieneke Hofman. Hun trouwtekst was: 
Romeinen11:36  
Want uit Hem en door 
Hem en tot Hem zijn alle 
dingen. Hem zij de 
heerlijkheid tot in 
eeuwigheid! Amen.  
Met Koen en Mieneke en hun kinderen en 
kleinkinderen zijn we dankbaar en feliciteren we 
hen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

We leven mee met Marjolijn en Marcel van der 
Putten bij het overlijden van de moeder van 
Marjolijn. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

GELOVEN BEGINT THUIS 

Deze tijd vraagt om een creatieve aanpak wat 
betreft het kinderwerk. Nog meer dan ooit 
moeten we nu zeggen ‘Geloven begint thuis’. 
Natuurlijk willen we jullie als ouders 
ondersteunen in deze taak en daarom hebben 
we 4 platforms gemaakt. Hierop verschijnen 
wekelijks verhalen die jullie thuis kunnen 
behandelen, inclusief verschillende 
verwerkingsvormen. Ook is er op de pagina’s 
mogelijkheid om onderling contact te hebben. 
Dit alles om te inspireren en te bemoedigen. 
Neem vooral een kijkje op het platform voor:  

Ouders  
Onderbouw (slimme peuters ;-) en kleuters)  
Middenbouw (groep 3,4)  
Bovenbouw (groep 5, 6 en 7). Dit platform is in 
het bijzonder voor 
kinderen zelf. Juist 
het contact met 
andere kinderen 
speelt een belang-
rijke rol op zondag-
morgen als het gaat om onze bovenbouwers. We 
hopen dat deze pagina verbindend voor hen zal 
werken. Daarnaast willen we de kinderen op 
zondagmorgen in contact laten komen met 
groepsleiding die normaal gesproken op 
zondagmorgen een groepje leidt. Wil jouw kind 
op zondagmorgen ook livecontact met andere 
kinderen en groepsleiding stuur dan een mail 
naar: henrikebrussee@meerkerk.nl. Op dit 
platform staat ook een video-update voor onze 
bovenbouwers. We hopen en bidden dat de 
pagina’s jullie tot zegen mogen zijn en kunnen 
helpen bij de geloofsopvoeding van de kinderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X-pact 

Via het Instagram 
account van X-pact 
(xpact) kun je 
meekijken op zondag als je om 11 uur klaar zit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 – 25 Jarigen 
 
Elke dinsdag is er een boodschap 
van Vlominee Patrick van der Laan 
voor onze 18 plussers via YouTube. 

  

https://padlet.com/henrikebrussee/ouders
https://padlet.com/henrikebrussee/onderbouw
https://padlet.com/henrikebrussee/middenbouw
https://padlet.com/henrikebrussee/bovenbouw
https://www.youtube.com/watch?v=qYhkLg1KV9U&t=1s
https://www.instagram.com/xpact/
https://youtu.be/FtIZpxgW5T8
https://padlet.com/henrikebrussee/bovenbouw
https://www.instagram.com/xpact/
https://youtu.be/FtIZpxgW5T8


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEBEDSLIJST  
(In verband met de privacy vermelden we geen adressen)  

 
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: 023-5635872.

 

 
 
 
 
 
 

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 QR-code 
klikken. 

mailto:info@meerkerk.nl
http://www.meerkerk.nl/
https://admin.meerkerk.nl/activiteiten.php?i=1230

