
 

Welkom en mededelingen Vrijdag 1 januari 2021 

Morgendienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diensten Vrijdag 1 januari 
10.00 u: Proponent H.J. van der Wal 
 
Collectes: 
1e collecte: Kerkbeheer 
2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk 
 
Diensten Zondag 3 januari 
10.00 u: Ds. K.F.W. Borsje 
17.00 u: Proponent A.C. Borsje 
Collectes: 
1e collecte: Kerkbeheer 
2e collecte: Algemene Diaconale Doeleinden 
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk 
 
  

Gemeente en een ieder die met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze dienst 

waarin ons voor zal gaan: Proponent H.J. van der Wal 

De schriftlezing deze dienst is: Genesis 17: 1-14 en Matheus 1: 18-25 

De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons verbonden is een gezegende 

dienst en wij zingen nu: Gezang 130: 1 



Dankzegging 

 Voor de mooie opbrengst van de dankdagcollecte 
 
Mededelingen Draagt Elkanders Lasten 
Draagt Elkanders Lasten deelt u mee dat: 

 Op 30 december is overleden Jannetje Snoek-Bakker. Er is gelegenheid tot 
condoleren in het rouwcentrum op zaterdag 2 januari van 19.00 tot 19.30 uur 
en na de begrafenis. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 4 januari op 
begraafplaats de Vormt. Vooraf zal er een rouwsamenkomst gehouden 
worden in de Jachin Boaz kerk, aanvang 10.00 uur, voorganger is Ds. T.H. 
Zwartbol. De dienst is via de livestream te beluisteren: 
http://kerkstream.polcloud.nl:8000/OGGINU en via de kerktelefoon 0527-
690458. 

 Op 30 december is overleden Rein Hakvoort. Er is dagelijks gelegenheid tot 
condoleren van 19.00 tot 20.00 uur in de zaal van het Top. De begrafenis zal 
plaatsvinden op maandag 4 januari op begraafplaats de Vormt. Vooraf zal er 
een rouwsamenkomst gehouden worden in de Jachin Boaz kerk, aanvang 
14.00 uur, voorganger is Ds. T.H. Zwartbol. De dienst is via de livestream te 
beluisteren: http://kerkstream.polcloud.nl:8000/OGGINU en via de 
kerktelefoon 0527-690458. 

 
Dankdagcollecte 

De kerkenraad deelt u met dankbaarheid mee dat de dankdagcollecte het mooie 
bedrag heeft opgebracht van €27.000,-. Iedereen hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
 
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. 

Wij wensen U een gezegende dienst. 
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