
WELKOM 

Aankomende zondag zijn we weer te
zien via onze livestream video. 
Spreker: Patrick van der Laan

De dienst zal worden geleid door
Henrike Brussee en Corry Siegers
Thema: Ben jij opgelicht?
Bijbelgedeelte: Jesaja 6:1-11
& Jesaja 60:1 (NBV)
 
Deze liederen zullen we zingen.

in De Meerkerk
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VIDEO BOODSCHAP

Trea leest een verfrissende Bijbeltekst
uit Johannes 4 over het verfrissende
water dat Jezus geeft. Het water dat
eeuwig leven geeft.

van Trea Kolk

Bericht uit de oudstenraad
Afgelopen week berichtten we over de eerste

halfjaarcijfers. Voor wie e.e.a. gemist heeft, herhalen

we graag het belangrijke bericht: 

"Met grote dankbaarheid kunnen we melden dat de

inkomsten en uitgaven in deze Coronatijd goed in

evenwicht zijn. We hebben daar als oudstenraad de

Heer voor gedankt. Welk een trouw van Hem die Zijn

gemeente bouwt en ons in het hart geeft - daar waar

mogelijk - ook in deze ongekende tijd trouw te blijven

in onze financiële bijdragen". Mag die trouw, waar

het kan, ons ook in de huidige zomermaanden

gegeven worden. De zomertijd is altijd een dip in de

bijdragen. 

Mogen we daarom aandacht vragen voor de

collectes in de livestream. De QR code wil een hulp

zijn om op zondag eenvoudig iets bij te dragen. 

Ook wijzen we graag op de mogelijkheid van een

periodieke overboeking per bank. Dit kan door het

doen van een (maandelijkse) overschrijving naar NL07

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

Hoofddorp, De Meerkerk. 

Daarnaast bestaan er ook andere mogelijkheden

zoals een periodieke schenking. Meer informatie

hierover kun je hier lezen. Ook kun je bellen naar

kantoor (023) 563 5872.

https://www.meerkerk.nl/media/livestream/
https://player.vimeo.com/video/447584082?autoplay=1
https://player.vimeo.com/video/447584082?autoplay=1
https://www.meerkerk.nl/wp-content/uploads/2020/08/20200816-Liedteksten.pdf
https://www.meerkerk.nl/wp-content/uploads/2020/07/20200726-Liedteksten.pdf
https://www.meerkerk.nl/gevenmenu/financieel-bijdragen/
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Enkele Meerkerkers wensen jou een
fijne dienst. Prachtig om in deze
tijd enkele gezichten weer te zien
en stemmen te horen. Ook van jou
ontvangen we graag zo'n video om
met de gemeente te delen.
Stuur deze dan naar 
info@meerkerk.nl

Graag in landscape mode

LET OP.. .

Elke zondag zal voorafgaand aan de
volwassendienst een programma voor
onze Meerkids zijn. Het programma
start om 08:30 uur en zal vervolgens
op de website te vinden zijn om op
elk ander moment terug te kunnen
kijken.  

voorprogramma Meerkids...

WELKOM VIDEO

De reis van PaulusDe reis van Paulus

UUR VAN GEBED

Via Zoom deelnemen aan het 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! 

Heb je er hulp bij nodig? 
Bel dan naar kantoor (023) 56 358 72

elke dinsdagavond van 19:30-20:30 uur

https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/meerkids/nabij/
https://player.vimeo.com/video/445191558?autoplay=1
https://player.vimeo.com/video/445191558?autoplay=1
http://www.meerkerk.nl/
https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/uur-van-gebed/
https://zoom.us/meeting/register/tJItf-6hrzIrG9CfKocOLFi9ejxGLq5CzeqK
https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/uur-van-gebed/
https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/uur-van-gebed/
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Pim Plantinga & Pascalle Abspoel
trouwen op 21 augustus 2020 om 13:45 uur

Klik hier voor de livestream videoKlik hier voor de livestream video

Klik om 14:45 uur hierKlik om 14:45 uur hier  
voor de livestream videovoor de livestream video

https://youtu.be/qkwlUK07cjU
https://youtu.be/DfbaIADoxJg
https://youtu.be/DfbaIADoxJg
https://youtu.be/qkwlUK07cjU
https://youtu.be/DfbaIADoxJg
https://youtu.be/qkwlUK07cjU
https://youtu.be/qkwlUK07cjU
https://youtu.be/qkwlUK07cjU
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Bonjour Meerkerkers! Op dit moment zitten

we in een hittegolf, dus moeilijke nachten op

te slapen met 30°C in de kamers. Terwijl aan

de andere kant van de oceaan een flinke

tornado de grote dennenboom voor het huis

van Jody d’r ouders heeft platgelegd en zij

nu zonder elektriciteit zitten net als 400.000

anderen. En mochten we in Tours centrum

willen gaan, op de voet of de fiets, moeten

wel even dat mondkapje dragen… En toch is

dat niet het enige. Een paar maanden

geleden belde een jonge vrouw Marla op om

meer te weten over protestanten, want zij

bereidde zich voor op de katholieke doop.

Inmiddels hebben we samen de eerste 8

hoofdstukken van de Romeinenbrief

doorgenomen en afgelopen zaterdag ook

het Evangelie uitgelegd aan een vriend van

haar. Zij hoopt binnenkort gedoopt te

worden in onze kerk…

Vorige week mocht Marc de ochtend-

meditaties doen op een dichtbijgelegen

camping. Op aandringen van haar man

kwam een vrouw uit Brussel en hoorde wat

een zegen het is om zich te kunnen en te

mogen bekeren van zonde. De volgende dag

maakte zij eindelijk de stap! “Het was niet de

bedoeling dat we deze week hier zouden

zijn… Niets gebeurt zomaar!” Dit waren de

woorden toen zij en wij weer terug naar huis

gingen. Hoewel de zondag-ochtenddiensten

nog erg mager bezocht worden (vanwege

vakantieperiode, mondkapjes en beperkte

toegang), willen wij moedig doorgaan, want

Jezus is nog steeds onze reden op te hopen

en te leven! 

Dus bidt voor ons zoals de Heilige Geest

jullie inspireert! 

Marc & Jody van Eijden

Jan-Willem (17j) en Jack (14j)

Fam. Van Eijden - Tours, Frankrijk

Struik

https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/meerkids/nabij/
https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/uur-van-gebed/


GEBEDSLIJST

Joshua van Akkeren, Oegstgeest

Will Bais, Haarlem

Peter Booij, Zwaanshoek

Gijs de Fockert, Aalsmeer

Mien van der Ham, Bennebroek

Piet van den Berg, Rijsenhout

Tjip Dijkstra, Hoofddorp

Richard den Haan, Hoofddorp

Dick Koolhaas, Zwaanshoek

Chantal van der Meijden, Katwijk

Ronald Stierhout, Santpoort

Karin Wind, Rozenburg

Pieter Posthuma, Zandvoort

Rie Splinter, Nieuw-Vennep

Wim Tange, Lelystad

Riet Timmerman, Haarlem

Dick Vledder, Hoofddorp

In verband met de privacy vermelden wij geen
adressen. Leden en aspirantleden kunnen gegevens
opzoeken in MIJN MEERKERK

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 smart-

phone en richt deze op de 

QR-code 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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WERK JE GEGEVENS BIJ

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

inloggen op je persoonlijke MIJN MEERKERK

account. Heb je hier vragen over, bel dan even

naar kantoor.

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

