
 

Welkom en mededelingen Vrijdag 25 december 2020 

Morgendienst 

 

 

 

 

 

 
 
Diensten Vrijdag 25 December (1e 
Kerstdag) 
9.45 u: Dr. G. Bos 
16.30 u: Kerstfeest Zondagsschool 
Collectes: 
1e collecte: Kerkbeheer 
2e collecte: Jeugdraad 
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk 

 
Diensten Vrijdag 26 December (2e 
Kerstdag) 
10.00 u: Ds. G. Oberink 
 
Collectes: 
1e collecte: Kerkbeheer 
2e collecte: Jeugdraad 
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk 

 
Diensten Zondag 27 december 
10.00 u: Evangelist G. de Haan 
17.00 u: Ds. K. de Graaf 
Collectes: 
1e collecte: Kerkbeheer 
2e collecte: Zuid-Afrika (Ds. Bos) 
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk 
  

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

waarin ons voor zal gaan: Dr. G. Bos 

De schriftlezing deze dienst is: Lukas 2: 1-6, 8-11 en Johannes 17: 1-5 

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

dienst en wij zingen nu: Gezang 18 vers 1 



Voorbede 

 Alle zieken en rouwdragenden 

 J. van de Berg, Botter 9 die opgenomen is in het ziekenhuis vanwege zware 
corona symptomen 

 Voor de collecte ten behoeve van stichting Ethiopie/Eritrea 

 Jan Baarssen, Grindrug 18 die nog in het ziekenhuis verblijft vanwege corona 

 Mareinus Koffeman, Kiekendief 36 die in Emmeloord verblijft om aan te sterken 
vanwege corona 

 Marieke Oost-Koffeman, Golfoploop 2. 

 Alie van de Berg, Vlaak 11 die maandag een operatie moet ondergana in Zwolle 
 
Dankzegging 

 Voor fam. De Vries, het Ruim 34 wiens zoon aan boord was van de gezonken 
kotter UK160 

 Voor de bewaring van de bemanningsleden van de gezonken kotter UK160. 
 
Agenda 

 25 december  Kerstviering Zondagsschool 16.30 uur, de Ark 
 
Mededelingen Draagt Elkanders Lasten 
Draagt Elkanders Lasten deelt u mee dat: 

 Op 21 december is overleden Jan Meun. Bezoek uitsluitend op afspraak. De 
begrafenis vindt plaats op maandag 28 december op begraafplaats de Vormt. 
Vooraf wordt in de Chr. Geref. Maranathakerk een rouwsamenkomst gehouden 
welke om 10.00 uur begint en waarin voorgaat Ds. H. Korving. De dienst is te 
volgen via de Livestream van de Maranathakerk 

 Op 22 december is overleden Jelle van Urk. Bezoek uitsluitend op afspraak, 
condoleance graag schriftelijk. De begrafenis vindt plaats op maandag 28 
december op begraafplaats de Vormt. Vooraf wordt in de Gereformeerde kerk 
de Poort een rouwsamenkomst gehouden welke om 14.00 uur begint. De dienst 
is te volgen via de livestream van de Gereformeerde Kerk Urk. 

 Op 23 december is overleden Willem de Boer. De dankdienst vindt plaats vanuit 
de Bethelkerk op dinsdag 29 december om 10.00 uur. De dienst is te volgen via 
www.kerkomroep.nl . Vooraf is er gelegenheid tot condoleren van 9.30 uur tot 
10.00 uur in de consistorie van de Bethelkerk. De begrafenis vindt plaats op 
begraafplaats de Vormt in besloten kring 

 Op 24 december is overleden Jaap Mondria. De dankdienst vindt plaats vanuit 
de Poort op dinsdag 29 december om 14.00 uur. De dienst is te volgen via de 
livestream van de Gereformeerde Kerk Urk. Vooraf is er gelegenheid tot 
condoleren van 13.30 uur tot 14.00 uur in de Poort. Aansluiten zal de begrafenis 
plaatsvinden op begraafplaats de Vormt. 

 
Collecte Stichting Ethiopie/Eritrea (ISEE) 
Tussen 12.00 en 13.00 uur staan op de bekende locaties weer de bussen klaar voor 
de jaarlijkse collecte ten behoeve van stichting Ethiopie/Eritrea. 
Overmaken per bank kan ook via NL55 ABNA 0451 1156 27 t.n.v. Interkerkelijke 
Stichting Ethiopie/Eritrea 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/


 
Kerstviering Zondagsschool 
De kerstviering van de zondagsschool is vanmiddag om 16:30 uur in de Ark. Dit jaar 
zal de viering alleen met de kinderen van de zondagsschool gehouden worden. 
 
Kerstfeest van Jaap 
1e kerstdag presenteren wij u om 19.00 uur een prachtige feel good movie: Kerstfeest 
van Jaap. 
De link voor de film komt 1e kerstdag om 19.00 uur online te staan. Haal de poeiermelk 
vast in huis, om toch zo samen te kunnen genieten. 
 
Oudejaarsdienst 
In de middagdienst van oudejaarsdag staan we stil bij de gemeenteleden die ons in 
het afgelopen jaar ontvallen zijn. Familieleden van hen die in het afgelopen jaar 
overleden zijn kunnen zich vanaf vandaag aanmelden om de middagdienst bij te 
wonen. Aanmelden kan bij het scribaat. 
 
Vrijwillige bijdrage Zondagsschool 
Jaarlijks vragen wij u aan het eind van het jaar om een vrijwillige bijdrage voor de 
zondagsschool 'De Lichtboei'. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het aanschaffen van 
boeken en attenties voor de kinderen. 
Normaal gesproken wordt er bij het kerkblad een envelopje bijgevoegd. 
Vanwege corona vragen wij uw bijdrage digitaal aan ons over te maken via de QR 
code of naar bankrekening : NL33 RABO 0373730373 t.n.v. zondagsschool. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Kerstpakkettenactie Diaconie 
Jaarlijks houden we als gemeente met de Kerst een kerstpakkettenactie voor 
gemeenteleden waarbij een helpende hand meer dan welkom is. 
Vanwege corona doet uw diaconie dit jaar het verzoek om uw bijdrage in de vorm 
van een waardebon of donatie te geven.  
U kunt uw waardebon of donatie afgeven bij broeder Theunis van der Kooi, 
Pinksterbloemstraat 28. Ook is het mogelijk om uw donatie over te maken naar de 
bankrekening van uw diaconie: NL24 RABO 0373710747 
Graag onder vermelding van ‘kerstbonnenactie’. 
Hartelijk dank en gezegende Kerstdagen. 
 
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. 

mailto:secretaris.cvk@hervormdegemeenteurk.nl


 

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. 

mailto:scribaat@hervormdegemeenteurk.nl

