Privacy Commissie
Ondersteuning Office365: Als kerk zijn we al geruime tijd bezig met het gebruiken van
het computerprogramma Office365. Met het gebruik van Office365 creëren wij een
veilige omgeving voor email en het bewaren van documenten. Stap voor stap willen we u
als gemeente betrekken bij het gebruik hiervan. Sommigen van u werken er al mee. Het
gebruik van Office 365 geeft echter ook vragen over bijvoorbeeld hoe documenten
kunnen worden bewaard, op welke manier je kunt e-mailen naar een groep en andere
praktische vragen. Om hierin te ondersteunen houden we donderdag 7 februari een
inloop van 19.00-19.30 uur in de pastorie kamer in de kerk waarbij wij eventuele vragen
proberen te beantwoorden. Heeft u nu al vragen dan kunt u deze sturen naar
beheer@doopsgezindouddorp.nl Op 7 februari kunnen dan uw vragen worden
beantwoord.
Toestemmingsverklaring:
De Privacy commissie heeft besloten de toestemmingsverklaring te vernieuwen. Tot
voor kort waren er twee verklaringen in omloop, deze zijn samengevoegd tot één
exemplaar. Binnen een aantal weken krijgen alle leden de nieuwe algemene
Toestemmingsverklaring toegestuurd per email of per post. U kunt deze ondertekenen
en per email terugsturen of deponeren in de witte Pastoraatbox in de hal. Uw
Toestemmingsverklaring zal verwerkt worden in de ledenadministratie. De verdere
procedure is zoals eerder. Zodra de nieuwe Algemene Toestemmingsverklaring in
omloop is, vervallen de eerder ingevulde verklaringen. Bent u 80 jaar of ouder en wilt u
dat vermeldt zien in de Weekbrief dat kan, maar dan is het wel de bedoeling dat u een
Toestemmingsverklaring ondertekend. Hulp nodig? Er is vast wel iemand in de buurt die
u wegwijs wil maken.
Wens liederen dienst - Op zondagavond 17 februari 2019 zal de avonddienst een
“Wens liederen-dienst” zijn. Het thema in deze dienst is “Een Heilig Moeten” n.a.v.
Johannes 4: “Het Gesprek met een Samaritaanse vrouw”. In deze dienst, willen we met
elkaar liederen zingen die we als gemeente zelf uitgekozen hebben. We willen
benadrukken dat alle liederen welkom zijn, zoals de schrijver van de brief aan de
Efeziërs, hoofdstuk 5: 19 het ons zegt: “en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen
die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer”.
In deze dienst, willen we met elkaar liederen zingen die we als gemeente zelf uitgekozen
hebben. Op het formulier mag u/jij aangeven welk lied u/jij graag wilt zingen in die
dienst. Dit formulier kan ingeleverd worden in de daarvoor speciale doos in de
ontvangsthal of gemaild worden naar: ineke.van.erkelens@doopsgezindouddorp.nl of
e.nieuwendijk@upcmail.nl. De uiterste inleverdatum is bij voorkeur DV zondag 3
februari, doch uiterlijk zondag 10 februari 2019.

