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* De diensten beginnen weer!
* Jubileum Tymen Jan Bronda
* Start ds. Annemiek Boonstra

De diensten beginnen weer!

Jubileum Tymen Jan Bronda

Na de serie zomerdiensten van de Kleine
Oecumene, is het nu weer tijd voor de ‘gewone’
diensten in onze Lutherse Kerk.
Komende zondag, 5 september, vieren wij de
veertiende zondag na Trinitatis. Voorganger is
ds. Alberte van Ess, van PKN-wijkgemeente De
Bron. Er zal aandacht besteed worden aan het
20-jarig dienstjubileum van onze cantororganist (zie hieronder).
We volgen weer de normale orde van dienst,
met liedboeken.

Op 1 september was het 20 jaar geleden dat
onze cantor-organist Tymen Jan Bronda in dienst
trad bij de Lutherse Gemeente. Het
voorafgaande jaar vervulde hij die functie al als
vervanger van Johan Beeftink.
In die twintig jaar hebben wij als gemeente
mogen genieten van veel mooie muzikale
momenten: wekelijks prachtig orgelspel,
concerten, het Luthers Bach Ensemble, de
cantorij. Tymen Jan nam het initiatief tot de
bouw van het nieuwe Schnitgerorgel, en is van
dag tot dag betrokken bij de zorg voor het
kerkgebouw en de Lutherzaal.
Kortom, dit jubileum is - zeker na de afgelopen
moeilijke periode – een feestje waard!

Wat de coronamaatregelen betreft gaan we
zoveel als mogelijk ‘terug naar normaal’. Wij
zingen weer als vanouds, de lector keert terug,
wie wil kan weer zelf een kaarsje aansteken en
na afloop is er koffie. De koffie staat klaar in de
foyer en wordt meegenomen naar de kerkzaal,
waar meer ruimte is.
Wel moeten we afstand blijven houden en letten
op hygiëne (handen ontsmetten e.d.).
Vanwege het beperkte aantal plaatsen is
aanmelding vooraf nog steeds gewenst; in ieder
geval worden bij de ingang namen en
telefoonnummers genoteerd.

Start ds. Annemiek Boonstra
Sinds 1 september is ds. Annemiek Boonstra onze
interim-predikant. Zij zal in de gemeente het
proces van bezinning gaan begeleiden en
eenmaal per maand voorgaan in de dienst.
Op 12 september zal zij worden voorgesteld aan
de gemeente. In die dienst gaat ds. Renze
Yetsenga voor. Op 26 september zal ds. Boonstra
zelf voorgaan.

Aanmelden
Graag vooraf aanmelden, als dat kan!
Via ons algemene mailadres: info@elgg.nl
uiterlijk zaterdag 17.00 uur.
Naam en telefoonnummer vermelden.
En natuurlijk geldt: hebt u klachten die op
corona kunnen wijzen, kom dan niet naar de
kerk!
De diensten zijn, zoals gebruikelijk, online te
volgen via kerkdienstgemist.nl. Zie Opbouw.

Gesprek met ds. Andreas Wöhle, 19 sept.
Zet het alvast in uw agenda: op 19 september
gaat ds. Andreas Wöhle, voorzitter van de
Evangelisch-Lutherse Synode, bij ons voor. Na
afloop wil hij graag de gemeenteleden spreken.

