
X-PACT JONGEREN

Op zondag om 11:00 uur gaan onze jongeren live via YouTube. 
Afgelopen zondag het laatste deel van de 3-delige preekserie door
Remko van der Pol over het leven van Jozua.
De dienst werd geleid door Sam Jansen.

gaan live via YouTube

De diensten van X-pact volgen

en/of terugkijken? Dat kan!

 

Kijk hier op Youtube...

 

 

 

Volg ons ook op Instagram...

WELKOM

Aankomende zondag zijn we weer te
zien via onze livestream video. 
Spreker: Joop Strietman
De dienst zal worden geleid door
Patrick van der Laan
 
Thema: Revolutie in de kerk
Bijbelgedeelte: Handelingen 10
 
Deze liederen zullen we zingen.

in De Meerkerk
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https://www.meerkerk.nl/media/livestream/
https://youtu.be/aS1Oc1QrVH0?t=1
https://youtu.be/aS1Oc1QrVH0?t=1
https://www.youtube.com/channel/UCyGNkCSkSasfTGAXhzE9zbQ
https://www.instagram.com/xpact/
https://www.meerkerk.nl/wp-content/uploads/2020/06/20200628-Liedteksten.pdf
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WELKOM VIDEO

Enkele Meerkerkers wensen jou een
fijne en gezegende dienst. Prachtig
om in deze tijd enkele gezichten weer
te zien en stemmen te horen. 
Wij ontvangen graag van jou ook zo'n
video om met de gemeente te delen.
Stuur deze naar info@meerkerk.nl

van enkele Meerkerkers

LET OP.. .

Ook komende zondag zal
voorafgaand aan de
volwassendiensten een programma
voor Meerkids zijn. 
Deze start om 08:40 en 10:40 uur.
 
Mooi moment om samen te bekijken.

voorprogramma Meerkids...

VIDEOBOODSCHAP

Vanuit Psalm 139 stellen we onszelf de
vraag of we zelf nog op de goede
weg zijn? Verder vertelt Remy ook
over de versoepelingen en het
bekijken van de mogelijkheden om op
veilige manier weer samen te komen.
Vanaf aankomende zondag via
YouTube live.

van Remy Splinter 

Klik op de afbeelding om bij het platform van Meerkids te komen

https://player.vimeo.com/video/431768885
https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/meerkids/nabij/
https://player.vimeo.com/video/431768885
https://player.vimeo.com/video/432425804
https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/meerkids/nabij/
https://player.vimeo.com/video/432425804
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Update
Hoe verder na de versoepelingen.. .?

Deze week werd bekend dat bijeenkomsten van meer dan 30 personen vanaf 1 juli weer mogelijk zijn. 
Met deze mededeling informeren wij jullie graag wat dit voor de Meerkerk betekent. 
 
180 stoelen in de zaal
In de Meerkerk is sinds enige tijd het Meerkerk Corona Crisis Team (MCCT) actief, bestaande uit een
aantal stafleden. Dit team bekijkt wat alle regels een aanbevelingen per 1 juli voor de Meerkerk
inhouden. Er is een stoelenplan gemaakt waarbij het mogelijk is om 180 stoelen in de zaal te plaatsen
met inachtneming van 1½ meter regel. 
 
Testroute
Met een testgroep van 20 personen is er afgelopen donderdag in de Meerkerk een route afgelegd. Van
binnenkomst tot en met het verlaten van het gebouw en alles wat daar tussen zit zoals bijvoorbeeld:
check bij binnenkomst, de eerste bezoekers op de voorste rijen laten plaatsnemen en daarna de rijen
daarachter “vullen”, wegbrengen van de Meerkids en het overdragen van baby’s, route van de X-pact
jongeren, lijnen op de grond om routes aan te geven, etc.
Om dit allemaal in goede banen te leiden zijn er veel vrijwilligers nodig. 
 
Nog geen datum bekend
Als we uitgaan van de 1000 volwassenen die zondags de diensten bezoeken is het nog een hele puzzel
uit te zoeken hoe we met het beperkt aantal stoelen (180) om moeten gaan. Op dit moment is het nog
niet bekend wanneer de diensten weer kunnen starten. 
Wij komen op korte termijn met meer informatie. 
 
Intussen vragen we begrip en bovenal gebed om deze ingewikkelde operatie in goede banen te leiden.
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DE VLOMINEE

De komende vlogs zullen in teken
staan van levensverhalen. In deze
vlog het levensverhaal van Justus. Hij
kwam een jaar geleden tot geloof en
deelt met ons zijn verhaal.  
 
Initiatief van onze 18-25 jarigen,
welke ook te volgen zijn op...

de vloggende dominee

UUR VAN GEBED

Elke dinsdagavond van 19:30-20:30,
hebben via Zoom een 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! We zien uit.

elke dinsdagavond

HUISKRING

Voor vele een vertrouwde plek om
verbonden te zijn met God en
elkaar. Ben jij nog geen deel van
een kring maar wil je dat wel? 
Laat het ons dan weten. Bel of mail
naar kantoor van De Meerkerk.
Dan kunnen we kijken waar
eventueel plek is voor jou.

deel worden van een kring?

https://youtu.be/bYVz_mjKu0k
https://www.youtube.com/feed/my_videos
https://youtu.be/bYVz_mjKu0k
https://zoom.us/meeting/register/tJEqdu2przsjE9WUqO5bRa5Bgsek6agViSig
https://zoom.us/meeting/register/tJEqdu2przsjE9WUqO5bRa5Bgsek6agViSig
https://www.instagram.com/meerkerk1825/
https://zoom.us/meeting/register/tJYvde6orTgjH9dqyNos629b8_9ldQ_uOev9
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ALPHA CURSUS

Vanaf maandag 28 september zal er weer
een Alpha cursus starten. Zoals het er nu uit
ziet zal dit fysiek in de kerk mogelijk zijn,
met alle voorzorgsmaatregelen van dien.
Maar nieuw is dat we de Alpha cursus ook
online willen aanbieden. Bij het aanmelden
kan jij jouw voorkeur aangeven. Uiteraard
houden we alle deelnemers op de hoogte
van eventuele aanpassingen /
veranderingen in verband met het
coronavirus. 
LET OP: Voor de offline versie zijn dus ook
een beperkt aantal plekken beschikbaar!

online & offline

DE ALPHA CURSUS WORDT GRATIS

AANGEBODEN EN IS EEN

ONTDEKKINGSTOCHT NAAR HET

CHRISTELIJK GELOOF WAARBIJ WIJ OPEN

EN EERLIJK WILLEN NADENKEN OVER DE

BASIS VAN HET CHRISTELIJK GELOOF,

WAARBIJ ALLE VRAGEN GESTELD MOGEN.

https://admin.meerkerk.nl/?page=checkout&id=1564


GEBEDSLIJST

Joshua van Akkeren, Oegstgeest

Will Bais, Haarlem

Mien van der Ham, Bennebroek

Piet van den Berg, Rijsenhout

Hillie van de Burg, Hillegom

Tjip Dijkstra, Hoofddorp

Richard den Haan, Hoofddorp

Dick Koolhaas, Zwaanshoek

Fabio Maliepaard, Nieuw-Vennep 

Chantal van der Meijden, Katwijk

Lida den Ouden, Hoofddorp

Ronald Stierhout, Santpoort

Karin Wind, Rozenburg

Pieter Posthuma, Zandvoort

Rinske Oskam, Hoofddorp

Rie Splinter, Nieuw-Vennep

Riet Timmerman, Haarlem

Dick Vledder, Hoofddorp

Annette Winston, Vilvoorde te België

Peter Booij, Zwaanshoek

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

Website: www.meerkerk.nl

 

BANKREKENING

NL07 ABNA 0456 1173 26 t.n.v. Baptisten

Gemeente Hoofddorp De Meerkerk

ONLINE BIJDRAGEN

Open de camera van je smartphone en richt deze

op de QR en de rest wijst zich vanzelf. Je kunt

natuurlijk ook op een ander moment je bijdrage

overmaken via onze bankrekening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORALE HULP & NAZORG

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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MIJN MEERKERK

Om je gegevens up-to-date te houden, kun je

inloggen op je persoonlijke MIJN MEERKERK

account.

We leven mee met Gerda en Harm Rasser na

het overlijden van de vader van Gerda.

http://www.meerkerk.nl/
http://www.meerkerk.nl/
https://admin.meerkerk.nl/activiteiten.php?i=1230
https://www.meerkerk.nl/contact/mijn-meerkerk-uitleg/

