Welkom en mededelingen Zondag 28 februari 2021
Morgendienst 10.00 uur
Gemeente en een ieder die met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze dienst
waarin ons voor zal gaan: Ds. R. de Koning Gans uit Oudewater
De schriftlezing deze dienst is: Jesaja 48: 12 t/m Jesaja 49: 13
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons verbonden is een gezegende
dienst en wij zingen nu: Psalm 62 vers 1
Middagdienst 17.00 uur
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: Lucas 11: 1 t/m 13
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons verbonden is een gezegende
dienst en wij zingen nu: Psalm 123 vers 1

Diensten Zondag 28 februari
10.00 uur: Ds. R. de Koning Gans
(Oudewater)
17.00 uur: Proponent H.J. van der Wal
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Kerk in Actie – Missionair Werk – Voor iedereen een kerk
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk
Diensten Zondag 7 maart
10.00 uur: Ds. J.F. Schuitemaker
17.00 uur: Ds. C.E. Lavooij
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Diaconaat dichtbij
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

(Elburg)
(Vaassen

Voorbede
 Voor alle zieken en rouwdragenden
 Voor alle langdurige zieken
 Voor Jan Schraal, Rotholm 33
 Voor alle leerlingen van groep 8 in verband met schoolkeuze, en alle
scholieren en studenten
Dankzegging
 Voor Tiny van Pienbroek-van Zijl, Herculesstraat 9 Emmeloord vanwege een
geslaagde oogoperatie.
 Voor D. Put, Zinkstuk 19 die afgelopen dinsdag thuis mocht komen uit het
ziekenhuis en nu in afwachting is van verdere onderzoeken.
Agenda
 Woensdag 3 maart
 Zondag 7 maart

Lijdensweken overdenking
Start Zondagschool

19.00 uur, de Ark
14.30 uur, de Ark

Huwelijksbevestiging
Bevestiging en inzegening van het huwelijk is aangevraagd door:
 Paulus en Judith van Slooten, Wijk 7-117 voor 13 maart a.s.
 Dick de Bruine en Dirkje van den Berg, Zuiderpalen 34 voor 3 april a.s.
 Jan Loosman, Ketel 14 en Greetje Koffeman, Grote Fok 51 voor 16 april a.s.
Start catechisatie
Maandag starten we met catechisatie om 18:45 in de Ark
De catechisatie wordt buiten gehouden. Het jachtseizoen, de Ark met als thema:
Het gebed van Onze Vader
Arker genietmomentje
Er is voor u en jou bijna iedere dag een genietmomentje in de Ark te zien of te vinden.
Ga naar onze site. Check de Scipio App voor welk genietmoment jij je wilt opgeven
en/of ga naar de livestream van de Ark. Iedere avond start om 19.00 uur
Lijdensweken overdenking
In de Lijdensweken is er iedere woensdag avond een overdenking hier in de Ark.
Komende woensdag gaat hierin voor proponent H. Kramer. De avond begint om 19.00
uur.
Zondagschool
Zondag 7 maart begint de zondagschool weer om 14.30 uur hier in de Ark. We hopen
alle kinderen dan weer te zien
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.
Bloemengroet
De bloemen zijn met een groet en bemoediging van ons allen bezorgd bij:
 D. Put, Zinkstuk 19
 A. Post-Korf, Schokker 18
Wij wensen U een gezegende dienst.

