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WELKOM

Afgelopen zondag heb je het al
ontdekt: naast de luister livestream in
audio bieden we nu ook de livestream
in video aan.
Dank aan het team dat daar zo hard
aan gewerkt heeft. Wat mooi dat we
de Goede Vrijdag en Paasdiensten nu
live kunnen beluisteren én bekijken!

in De Meerkerk

DONDERDAG 9 APRIL

LIVESTREAM & BOS

Een wandeling maken, oortjes in en
"samen" de dienst beluisteren via de
livestream. Nu we niet fysiek bij
elkaar kunnen komen is dit een
prachtige en creatieve combinatie.

wandelen én de dienst luisteren

VIDEO-UPDATE

De video-update van deze week komt
van Trea Kolk. Een kort update van De
Meerkerk en een boodschap van hoop
vanuit Psalm 31:25.

wees sterk en houd moed

https://www.meerkerk.nl/media/livestream/
https://www.meerkerk.nl/media/livestream/
https://player.vimeo.com/video/405730633
https://player.vimeo.com/video/405730633


PASEN

Spreker: Patrick van der Laan
Thema: Tijd om op te staan
Livestream video: 09:00 & 11:00 uur

Jezus is opgestaan, Hij leeft!

Trea Kolk zal de dienst leiden. Het

Bijbelgedeelte komt uit Marcus 16:1-8 (NBV)

 

Deze liederen zullen we zingen.

 

Voor de kinderen is er weer een preekbingo

voor tijdens de overdenking...zet hem op!

GOEDE VRIJDAG

Spreker: Wigle Tamboer
Thema: Goede Vrijdag
Livestream video: 20:00 uur
 
Deze liederen zullen we zingen.

met viering heilig avondmaal 

Trea Kolk zal de dienst leiden. Tijdens de

dienst vieren we ook het heilig avondmaal

met elkaar. Zorg er zelf voor dat brood en

wijn/druivensap klaar staan.

Samen met kind(eren) de Goede Vrijdag
dienst bekijken? Voor meer informatie,
vragen en een woordzoeker, klik hier.
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https://www.meerkerk.nl/media/livestream/
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-16
https://www.meerkerk.nl/wp-content/uploads/2020/04/20200412-Liedteksten-Pasen.pdf
https://www.meerkerk.nl/wp-content/uploads/2020/04/20200412-Preekbingo.pdf
https://www.meerkerk.nl/
https://www.meerkerk.nl/media/livestream/
https://www.meerkerk.nl/wp-content/uploads/2020/04/20200410-Goede-Vrijdag-liedteksten.pdf
https://www.meerkerk.nl/wp-content/uploads/2020/04/20200410-luisterkaart-goede-vrijdag-2020.pdf


MEERKIDS

Voor Meerkids is er een online
platform om bij elkaar te komen. 
Klik op de bouw van jouw kind(eren)
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw

komen online samen

X-PACT JONGEREN

Op zondag om 11:00 uur gaan onze
jongeren van X-pact live via Instagram.
Een korte overdenking en ruimte voor
vragen en gebed.
Check en volg: @xpact

gaan live via Instagram

18-25 JAAR

Dit is ontstaan vanuit een initiatief
van enkele van onze 18-25 jarigen.
Elke dinsdag staat er om 06:00 uur
een nieuwe vlog van de vloggende
dominee (vlominee) online.

de vloggende dominee
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https://padlet.com/henrikebrussee/onderbouw
https://padlet.com/henrikebrussee/middenbouw
https://padlet.com/henrikebrussee/bovenbouw
https://www.instagram.com/xpact/
https://www.instagram.com/xpact/
https://www.youtube.com/channel/UC7GW9ruL2R1u_WZJj22yH_w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=wXq4IMtJAyA&t=6s


GETUIGENIS

Op Instagram @meerkerk1825
plaatsten we het getuigenis van
Thomas Alderden, werkzaam aan
boord van de MS Rotterdam. Klik hier
voor zijn verhaal en bemoediging.

Thomas Alderden

VANUIT HUIS

Sinds afgelopen zondag is er een
livestream video om 09:00 & 11:00 uur.
Dan kan je ons horen én zien.

de zondagse dienst bekijken
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MEERKERK ROTONDE

Misschien was je dit zelf ook al
opgevallen, de lente is aangebroken.
Dat is ook te zien op onze rotonde.

helemaal in sfeer van Pasen

https://www.instagram.com/meerkerk1825/
https://player.vimeo.com/video/405180841
https://player.vimeo.com/video/405180841
https://www.meerkerk.nl/media/livestream/
https://www.meerkerk.nl/media/livestream/


BEMOEDIGINGEN

Beste Meerkerkers, 

Wat héb ik vanmorgen genoten van de video-livestream van de kerkdienst!!!
Geweldig dat dit nu gerealiseerd is. Het lijkt nu bijna 'echt'...Ik kijk wel elke
week méér uit naar fysiek contact met al m'n 'broeders en zusters' in Christus.

Dat ik ze 'gewoon' weer eens de hand zou kunnen schudden of schouder aan
schouder uit volle borst samen kunnen zingen.... Zó erg dat we nu niet met
elkaar Goede Vrijdag kunnen vieren. Niet stil kunnen staan bij de vele
brandende kaarsjes op het plein - altijd zó indrukwekkend. Het besef wat de
Here Jezus voor ons, voor mij, heeft gedaan voel ik op die dag van het jaar het
sterkst...
Ik hoop dat ik het vrijdagavond thuis toch ook een beetje mag gaan ervaren.
Pasen zonder de blijdschap om Zijn opstanding sámen te vieren en te beleven.
Het is een groot gemis voor me en het doet me meer verdriet dan ik had
gedacht. 
Maar net als Habakuk wil ik (proberen te) zeggen: 'nochtans zal ik juichen in de
HERE, jubelen in de God van mijn heil. 'De video-livestream is een grote zegen
voor me! Het verzacht het gemis enigszins.

Dank dat dit mogelijk is gemaakt en dank voor het vele werk wat daarvoor is
verzet!

De Here zegene u en Hij behoede u.

We zijn zo dankbaar voor de vele bemoedigingen d ie we per mail mogen
ontvangen. 

Ad en Sjanie Bakker zijn deze week 40

jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!

Mien van de Ham wordt zondag 12 april

91 jaar. Van harte gefeliciteerd!
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GEBEDSLIJST

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
 
Leny Oskam, Hoofddorp
 
Pieter Posthuma, Zandvoort
 
Rinske Pret, Hoofddorp
 
Rie Splinter, Nieuw-Vennep
 
Riet Timmerman, Haarlem
 
Dick Vledder, Hoofddorp
 
Annette Winston, Vilvoorde te België

In verband met de privacy vermelden wij
geen adressen

 

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 te 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
Tijdens de livestream is er in de diensten een
moment voor de collecte. Dank voor uw trouw in
het bijdragen, juist in deze onzekere tijden.
Richt je smartphone op de QR en de rest wijst
zich vanzelf. Lukt het niet dan kun je natuurljk
ook op een ander moment je bijdrage overmaken
via onze bankrekening.                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 023-56 358 72
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Familieberichten:

We leven mee met Nienke en Vince van Schie,

na het overlijden van de moeder van Nienke.

https://admin.meerkerk.nl/activiteiten.php?i=1230

