
Aankomende zondag zijn we weer te
zien via onze livestream video. 
Spreker: Orlando Bottenbley
Thema: Het hoogste doel
Bijbelgedeelte: 
Matth 26 : 39 NBV onder andere
De dienst zal worden geleid door
Trea Kolk.

Deze liederen zullen we zingen.
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WELKOM in De Meerkerk

WE'RE GOINGWE'RE GOING
TO STARTTO START

WE'RE GOING TO STARTWE'RE GOING TO STARTWE'RE GOING TO START

Nous allons commencerNous allons commencerNous allons commencer

Vamos a empezarVamos a empezarVamos a empezar

WIR GEHEN ZU STARTEN!WIR GEHEN ZU STARTEN!WIR GEHEN ZU STARTEN!

Andiamo iniziareAndiamo iniziareAndiamo iniziare

Kami akan mulai

Vom începe
我們要開始了

אנחנו הולכים להתחיל Vi skal begynne

Wǒmen yào kāishǐle

Ще започнем Ons gaan begin

Við ætlum að byrja

Menk’ patrastvum yenk’ sksel

Tutaanza!

https://www.meerkerk.nl/media/livestream/
https://player.vimeo.com/video/453952178?autoplay=1
https://www.meerkerk.nl/wp-content/uploads/2020/08/20200830-Liedteksten.pdf
https://player.vimeo.com/video/452565795?autoplay=1
https://player.vimeo.com/video/453952178?autoplay=1
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Waarom beginnen met deze groep? We beginnen met deze doelgroep

omdat zij in het bijzonder moeite hebben gehad om online betrokken te

blijven. Het organiseren van bijeenkomsten voor jongeren is makkelijker

omdat de regels voor kinderen minder streng zijn. De ouders die hun

kinderen wegbrengen mogen de opname van de dienst in de zaal

bijwonen. In de video hierboven kun je zien wat je kunt verwachten.

Dat is omdat met alle corona maatregelen het meer tijd zal kosten om

iedereen naar binnen te kunnen laten. De deuren van de kerk gaan om

9:30 uur open en sluiten om 9:55 uur. Dat is omdat we om 10:00 uur

starten met de de uitzending van de dienst via de livestream.

Je kunt alleen naar de kerk komen als je gereserveerd hebt via de

website, dat kan vanaf aanstaande woensdag 12:00 uur. Er is maar een

klein aantal plaatsen beschikbaar voor Meerkids en X-pact jongeren en

ook voor hun ouders.

We rekenen op ieders medewerking om dit allemaal in goede banen te

leiden. Na een paar zondagen weten we meer hoe alles verloopt. 

Daarna bekijken we of er uitbreiding van diensten kan zijn.

Op zondag 6 september gaan we
weer starten met diensten

Voor gezinnen met kinderen van 0 - 17 jaar

Let op: er is één dienst om 10:00 uur 

Alleen toegankelijk na reservering via de website!

Kijk vooral nog even naar de video hierboven. 
Heb je nog vragen, bel dan tijdens kantoortijd 

naar (023) 56 358 72

W E  H E B B E N  I E T S  B E L A N G R I J K S  T E  M E L D E N

https://player.vimeo.com/video/452565795?autoplay=1
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X - p a c t  g a a t  w e e r  l i v e  o p  z o n d a g  3 0  a u g u s t u s
Wil jij jouw X-pact vrienden en vriendinnen weer live ontmoeten? Dan hebben wij goed
nieuws! In een bizar gekke periode willen wij Coronaproof bij elkaar komen en jij bent
uitgenodigd! Elkaar zien staan, met elkaar nadenken over geloof en pizza eten! 
Wat moet je weten?  Thema: Samen Sterk! 
Wie: jongeren van 11 tot en met 17 jaar.Ben
je net gestart in groep 8, dan willen we je heel
graag welkom heten als nieuwe X-pacter.
Waar: Op het binnenplein tussen Oude Schuur
en AC, neem wel even een jas mee. Wanneer: 
Zondag 30 augustus. Je bent welkom om 
16.00 uur en om 19.30 uur is het klaar. 
Programma: korte dienst | interactie | spel | pizza eten | gezelligheid.
Halen/brengen: fijn als je wordt gebracht, maar laat je coronaproof afzetten en
ophalen bij de rotonde voor de kerk. Het is gratis,  wel even Aanmelden klik hier

LET OP.. .

Komende zondag zal voorafgaand aan
de volwassendienst weer een
programma voor Meerkids zijn. 
Dit 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...

Samuel maakt Saul KoningSamuel maakt Saul Koning

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 assistentie 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://admin.meerkerk.nl/activiteiten.php?i=1675
https://admin.meerkerk.nl/activiteiten.php?i=1675
https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/uur-van-gebed/
https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/uur-van-gebed/
https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/uur-van-gebed/
https://admin.meerkerk.nl/activiteiten.php?i=1675
http://www.meerkerk.nl/
https://www.meerkerk.nl/wat-we-doen/uur-van-gebed/
https://zoom.us/meeting/register/tJItf-6hrzIrG9CfKocOLFi9ejxGLq5CzeqK


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.

GEBEDSLIJST

Joshua van Akkeren, Oegstgeest

Will Bais, Haarlem

Gijs de Fockert, Aalsmeer

Mien van der Ham, Bennebroek

Piet van den Berg, Rijsenhout

Richard den Haan, Hoofddorp

Dick Koolhaas, Zwaanshoek

Ronald Stierhout, Santpoort

Karin Wind, Rozenburg

Pieter Posthuma, Zandvoort

Rie Splinter, Nieuw-Vennep

Wim Tange, Lelystad

Dick Vledder, Hoofddorp

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

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

