
X-PACT JONGEREN

Op zondag om 11:00 uur gaan onze jongeren live via YouTube. 
Afgelopen zondag een overdenking door Remko van der Pol over het
leven van Jozua en de vruchten & reuzen uit het land Kanaän.
De dienst werd geleid door Gerard Koelewijn.

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: Jurjen ten Brinke
De dienst zal worden geleid door
Henrike Brussee
 
Thema: Doorbroken grenzen 
Bijbelgedeelte: Handelingen 8:26-39
 
Deze liederen zullen we zingen.

in De Meerkerk
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https://www.meerkerk.nl/media/livestream/
https://youtu.be/yjaCKPokZH0?t=1
https://youtu.be/yjaCKPokZH0?t=1
https://www.youtube.com/channel/UCyGNkCSkSasfTGAXhzE9zbQ
https://www.instagram.com/xpact/
https://www.meerkerk.nl/wp-content/uploads/2020/06/20200614-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 de slaapkamer van zijn zoon
Jim deelt Patrick hoe hij de fysieke
samenkomsten mist en deelt hij de
bemoediging van een wekelijks uur
van gebed via Zoom. Lees ook elders
in deze weekinfo over dit Uur van
Gebed.

van Patrick van der Laan

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

Aanstaande
zondag is
meester
Mark
Gideon!

Aanstaande
zondag is
meester
Mark
Gideon!

https://player.vimeo.com/video/426944483
https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/meerkids/nabij/
https://player.vimeo.com/video/426944483
https://player.vimeo.com/video/428161943
https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/meerkids/nabij/
https://player.vimeo.com/video/428161943
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DE VLOMINEE

In deze vlog DEEL 2 van een Q & A
met de Vlominee waarbij ingegaan
wordt op moeilijke vragen van
studenten. 
 
Initiatief van onze 18-25 jarigen,
welke ook te volgen zijn op...

de vloggende dominee

AMAZING GRACE

Kippenvel!! Het prachtige,
welbekende lied 'Amazing Grace',
gezongen door mensen uit 50
verschillende landen wereldwijd. 
Gods genade doorbreekt grenzen en
culturen en geldt voor iedereen.

vanuit 50 landen

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/XlrDTJ5FswE?t=1
https://www.youtube.com/feed/my_videos
https://youtu.be/XlrDTJ5FswE?t=1
https://youtu.be/BA7pdABvpnc?t=2
https://youtu.be/BA7pdABvpnc?t=2
https://www.instagram.com/meerkerk1825/
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UUR VAN GEBED

We willen wekelijks een Uur van gebed organiseren via de
applicatie Zoom. Afgelopen dinsdag was een grote
zegen om met elkaar online verbonden te bidden voor
zaken in en om De Meerkerk, als ook in en om ons eigen
leven, samenleving en wereld in nood. Ook aankomende
dinsdagavond van 19:30 - 20:30 uur. Meld je hier aan. 

ook aankomende dinsdagavond!

Alle diensten zijn voor mij bemoedigend en geven mij een gevoel van verbondenheid, ik voel me ‘rijk’
deel te mogen uitmaken als lid. 

Ik voel me overigens wel bevoorrecht dat ik nog wel ‘net’ gedoopt mocht worden voor de live stream
periode en natuurlijk mis ook ik iedereen, maar wat zullen jullie iedereen missen en er zullen zeker

weten zorgen zijn echter jullie stralen hoop en verwachting uit! 
Dat we in die Hoop en Verwachting mogen verder gaan, juist in deze tijd van zorgen voor alle kerken

ik wens jullie allen Gods zegen.

Bemoediging

https://zoom.us/meeting/register/tJ0qcOirrzooGd37mQ6pRWnQGxCJlWiXpnFI
https://zoom.us/meeting/register/tJ0qcOirrzooGd37mQ6pRWnQGxCJlWiXpnFI


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
 
Leny Oskam, Hoofddorp
 
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.

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

