
X-PACT JONGEREN

Op zondag om 11:00 uur gaan onze jongeren live via YouTube. 
Afgelopen zondag was de laatste dienst van X-pact van die seizoen...
Remy Splinter sprak over de eerste brief van Petrus. 
De dienst werd geleid door Koen Stronkhorst.

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 & 
Lizette de Visser

Thema: Het nieuwe normaal 
Bijbelgedeelte: Handelingen 12
 
Deze liederen zullen we zingen.

in De Meerkerk
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https://youtu.be/yHsoeXIF5BA?t=1
https://www.meerkerk.nl/media/livestream/
https://youtu.be/yHsoeXIF5BA
https://www.youtube.com/channel/UCyGNkCSkSasfTGAXhzE9zbQ
https://www.instagram.com/xpact/
https://www.meerkerk.nl/wp-content/uploads/2020/07/20200712-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 08:30 en zal
vervolgens op de website te vinden
zijn om op elk ander moment terug te
k kijk

voorprogramma Meerkids...

VIDEOBOODSCHAP

John neemt ons mee in de
ontwikkelingen rondom het
organiseren van diensten. Daarbij de
oproep vanuit 2 Thessalonicenzen 3
om trouw en standvastig te zijn en
ons te richten op Jezus.  

van John van den Berg

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

Daniel in de leeuwenkuil

https://player.vimeo.com/video/436513183
https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/meerkids/nabij/
https://player.vimeo.com/video/436513680
https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/meerkids/nabij/
https://player.vimeo.com/video/436513680
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BIBLE JOURNALING

Vanuit de videoboodschap van
Hans van de Water ging zijn vrouw
Margreet aan de slag en maakte
deze prachtige tekening. Wil je
meer van haar werk zien? Dan kan
op Instagram...

door Margreet van de Water

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

DE VLOMINEE

In deze één na laatste vlog zien we
het levensverhaal van Daniëlle. 
Zij vertelt over haar gelovige
opvoeding en haar eigen zoektocht
wat haar bracht bij Jezus. 

de vloggende dominee

https://www.instagram.com/margreetbiblejournaling/
https://youtu.be/4CMulVz2rCg
https://www.youtube.com/feed/my_videos
https://zoom.us/meeting/register/tJYvduqtpzMjEtwTxJvmuK__dhIc5Rdi5MvR
https://zoom.us/meeting/register/tJYvde6orTgjH9dqyNos629b8_9ldQ_uOev9
https://zoom.us/meeting/register/tJYvduqtpzMjEtwTxJvmuK__dhIc5Rdi5MvR
https://youtu.be/4CMulVz2rCg
https://www.instagram.com/margreetbiblejournaling/
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BBQ
It's

TIME

VOOR 12-17 JAAR

Voor alle jongeren in de leeftijd van 
12-17 jaar organiseren we een BBQ in
het Haarlemmermeerse Bos.

Verzamelen bij Claus op
het parkeerterrein.

Deze zondag 12 juli om 16:00

VOOR 18-25 JAAR

Voor alle mensen tussen 18-25 jaar
organiseren we een BBQ in het

Haarlemmermeerse Bos. 

Kosten: € 10,- p.p.
Exacte locatie volgt...

Zaterdag 29 augustus om 18:30

Klik op de afbeelding om je aan te melden Klik op de afbeelding om je aan te melden

https://admin.meerkerk.nl/activiteiten.php?a=1658
https://admin.meerkerk.nl/activiteiten.php?i=1659
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GEFE
LICIT

EERD

Getrouwd
40 JAAR

MARTIN & SONJA
SNIJDER
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ZOMERPERIODE

Corona update

Voor Regio Noord is de zomervakantie inmiddels een feit en binnenkort geldt dit ook voor Regio

Midden. Normaal hebben we in de zomerperiode op zondag één dienst om 10:00 uur, maar dat zal

deze zomer anders zijn: de livestream diensten blijven we aanbieden om 9:00 uur en zal vervolgens

op onze website te vinden zijn om op elk later moment terug te kunnen kijken. Wat ook verandert is

dat we de diensten niet vanuit de kerkzaal, maar vanuit de Oude Schuur zullen uitzenden.

 

Wanneer we weer op zondag fysiek bij elkaar kunnen komen is een vraag die op dit moment nog

niet beantwoord kan worden. In onze voorbereidingen houden we rekening met verschillende

scenario's die op zijn vroegst ingaan na de zomervakanties. Intussen doen we ervaring op met

kleinschalige bijeenkomsten. Zo zijn de drie seniorenkringen die gewend waren op maandag

gezamenlijk bij elkaar te komen, onlangs op drie verschillende maandagen apart bijeengeweest in

de Oude Schuur. Ook hadden we afgelopen dinsdag in de kerkzaal een eerste huwelijks-

inzegening met 80 bruiloftsgasten. 

 

Op dit moment kijken we of en hoe ook andere huiskringen gebruik kunnen maken van onze

campus. Daarbij denken we aan andere seniorenkringen, maar ook huiskringen die in een

huissetting niet de ruimte hebben om aan de 1,5 meter regel te voldoen. Wil je daar meer over

weten, mail dan naar info@meerkerk.nl

 

Wat we intussen geleerd hebben is dat het niet met elkaar kunnen zingen toch wel een onwennige

ervaring is. Ook het houden aan de 1,5 meter regel valt niet mee wanneer je gezellig met elkaar in

gesprek raakt.

 

Al kunnen we nu nog niet zeggen wanneer we weer in grotere getale fysiek bij elkaar kunnen

komen, één ding is zeker: we hebben extra vrijwilligers nodig die het service team gaan helpen bij

hun taken. Wil je je aanmelden om stand-by te staan voor hand- en spandiensten, klik dan hier.

 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn lees je dit in onze Weekinfo die ook in de zomerperiode elke

vrijdag namiddag in je mailbox valt.

https://admin.meerkerk.nl/activiteiten.php?i=1660


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

We leven mee met Roel en Helma Tims. 

De vader van Helma is op 86 jarige leeftijd

overleden.

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/

