Welkom en mededelingen Zondag 1 november 2020
Morgendienst
Gemeente en een ieder die met ons is verbonden, hartelijk welkom in deze dienst
waarin ons voor zal gaan Ds. J. Hoekman
Schriftlezing is: Ezechiel 9 en Openbaringen 7
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons is verbonden een gezegende dienst
en wij zingen nu: Psalm 75 vers 6
Middagdienst
Gemeente en een ieder die met ons is verbonden, hartelijk welkom in deze dienst
waarin ons voor zal gaan Ds. K.F.W. Borsje uit Vriezenveen
Schriftlezing is: Habakuk 3 en Romeinen 8 vers 31-39
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons is verbonden een gezegende dienst
en wij zingen nu: Weerklank Gezang 445: 3 (Ruwe stormen mogen woeden)
Diensten Zondag 1 november
10.00 u: Ds. J. Hoekman
17.00 u: Ds. K.F.W. Borsje
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Gevangenenzorg Nederland
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk
Diensten Zondag 8 november
10.00 u: Ds. M. Visser
17.00 u: Ds. J. Hoekman
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Sri Lanka Hulp
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

Agenda





3 november
4 november
5 november
6 november

Gebedskring
Modern Hebreeuws
Modern Hebreeuws
Kids Bingo

20.00 uur, de Ark
20.00 uur, de Ark
20.00 uur, de Ark
15.30 uur, via Whatsapp

Voorbede
 Alle zieken en rouwdragenden
 Marieke Oost-Koffeman, Golfoploop 2
 Allen die direct of indirect getroffen zijn door het coronavirus.
 Jan Visscher, Wijk 6-41, die korte tijd opgenomen is geweest in het ziekenhuis
vanwege corona
 Ds. Bos en zijn vrouw die positief getest zijn op corona.
 Mevr. Gerssen-van Dort, Middelbuurt 4
Dankzegging
 A. Kramer-Pereboom, Nieuw Guineastraat 29 voor de geslaagde operatie die
zij afgelopen dinsdag gehad heeft.
 Geboorte van Jesse Brands op dinsdag 27 oktober. Zoon van Riekelt-Jan en
Henrieke Brands-Koetsier, Zomerpeil 19
Gebedskring
Dinsdag 3 november is er weer de gebedskring hier in de Ark. Aanvang is 20.00 uur
Modern Hebreeuws
Woensdag en donderdag (4 en 5 november) is er weer de cursus Modern Hebreeuws.
Beide avonden hier in de Ark, aanvang 20.00 uur.
Kidsbingo
Vrijdag 6 november wordt de Kidsbingo gehouden. Meedoen kan via WhatsApp.
Aanvang is 15.30 uur. Wil je meedoen, geef je dan via WhatsApp op, via
telefoonnummer 06-46031900. De kosten zijn €2,50 per boekje
Mannenvereniging
Vanwege de beperking rondom Corona zal er voorlopig geen mannenvereniging
gehouden worden. We hopen in januari 2021 weer te beginnen met de
mannenvereniging.
Inschrijven kerkdienst
Langs deze weg willen we u verzoeken om u maximaal 1 keer per zondag in te
schrijven voor een dienst. We zien dat er gemeenteleden zijn die zich voor 2 diensten
inschrijven. Ondanks dat we heel goed begrijpen dat u graag tweemaal de gang naar
Gods huis wilt maken, willen we graag iedereen de kans geven om fysiek een dienst
bij te wonen. Daarom vragen we iedereen om hier rekening mee te houden. Bedankt
voor uw medewerking.
Mededeling
Door de voortdurende veranderingen in maatregelen, proberen we u via de website
steeds te voorzien van de meest actuele informatie. U kunt ook uw mailadres

doorgeven aan het CvK ( secretaris.cvk@hervormdegemeenteurk.nl ) zodat u daarna
in kunt loggen op de kerkapp. waar ook heel veel informatie gedeeld wordt.
Opgeven voor bijwonen kerkdienst
Voor de diensten vanaf 1 juli kan men zich aanmelden via de kerk-app (Scipio),
website of, als beide voorgaande opties voor u niet mogelijk zijn, via het scribaat
(scribaat@hervormdegemeenteurk.nl).
Wilt u bij het opgeven vermelden of het voor de ochtend of middagdienst is?
Plaats in de kerk
Woont u de dienst bij en wilt u vanwege het gebruik van een hoorapparaat een plek
dicht bij de ringleiding hebben, maak dit dan kenbaar aan één van de coördinatoren
die u dan een plaats toewijst.
Collectebonnen
Morgen, maandag 2 november, is er tussen 18.00 en 19.00 uur weer de gelegenheid
om collectebonnen aan te schaffen in de Ark.
Ook is het mogelijk om eerder aangeschafte collectebonnen langs te brengen en te
verdelen over de collecten.
Bloemengroet
De bloemengroet is met een groet en bemoediging van ons allen bezorgd bij:
 Mevr. Gerssen-van Dort, Middelbuurt 4
 Fam. K. Walma, Nink 47
Wij wensen U een gezegende dienst.

