Welkom en mededelingen Zondag 7 maart 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. J.F. Schuitemaker uit Elburg
De schriftlezing deze dienst is: Mattheüs 16: 13 t/m 28
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons verbonden is een gezegende
dienst en wij zingen nu: Psalm 43 vers 3
Middagdienst 17.00 uur
Gemeente en een ieder die met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze dienst
waarin ons voor zal gaan: Ds. C.E. Lavooij uit Vaassen
De schriftlezing deze dienst is: Mattheüs 17: 22 t/m 27
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons verbonden is een gezegende
dienst en wij zingen nu: Psalm 108 vers 1

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

Diensten Zondag 14 maart
10.00 uur: Ds. G. Oberink
17.00 uur: Ds. G. Bos
(Johan de Heer dienst)
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: College van Kerkrentmeesters
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

Voorbede
 Voor alle zieken en rouwdragenden
 Voor Alie Romkes-Bakker, Heerenkamp 30 die is opgenomen in het
ziekenhuis in Sneek
 Voor de huwelijksbevestiging en inzegening van Paulus en Judith van Slooten
op zaterdag 13 maart
 Voor Jan Schraal en zijn gezin, Rotholm 33
 Voor allen die psychische nood hebben en daarvoor onder behandeling zijn of
in afwachting zijn van verdere of nieuwe medicatie
Dankzegging
 Voor de geboorte van Jannie Wietske Nentjes (roepnaam Jamie) op donderdag
4 maart, dochter van Riekelt en Jennita Nentjes, Wijk 4-122
Agenda
 Zondag 7 maart
 Woensdag 10 maart
 Zaterdag 13 maar
 Zondag 14 maart
 Zondag 21 maart
 Zaterdag 27 maart
 Zondag 28 maart

Start Zondagschool
Lijdensweken overdenking
Doopzitting
Johan de Heer dienst
Doopdienst
Aannemingsavond
Belijdenisdienst

14.30 uur, de Ark
19.00 uur, de Ark
18.00 uur, de Ark
17.00 uur, de Ark
17.00 uur, de Ark
19.00 uur, de Ark
9.30 uur, de Ark

Huwelijksbevestiging
Bevestiging en inzegening van het huwelijk is aangevraagd door:
 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 begint voor alle groepen de catechisatie om 19.00 uur in de Ark
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 Ds. Zuidhof. 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
Johan de Heer dienst
Zondag 14 maart is er om 17.00 uur een Johan de Heer dienst hier in de Ark. De dienst
wordt geleid door Ds. G. Bos en het thema van deze dienst is:
Gods zegen is voor alle mensen!

Onderweg naar Pasen.
Trek de wandelschoenen aan en ga op zoek naar de 10 verschillende opdrachten in
de wandeltocht ‘Onderweg naar Pasen’. Door het scannen van QR-codes verspreid
door het oude dorp, worden de wandelaars meegenomen door het paasevangelie
heen. Verschillende vragen en opdrachten brengen de boodschap van Pasen wel
heel dichtbij. Deze wandelroute met opdrachten is een initiatief van de
evangelisatiecommissie in samenwerking met de jeugdcentrale en is geschikt voor
jong en oud. Deelname is gratis, een tasje met de benodigde materialen kunnen
afgehaald worden in het kerkje aan de zee op twee middagen:
Woensdag 24-03 van 14:00-17:00
Vrijdag 26-03 van 14:00-17:00
Vervolgens kan de route direct gelopen worden of op een andere tijd die beter past.
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:
 Tiny van Pienbroek-Van Zijl, Herculesstraat 9 Emmeloord
Wij wensen U een gezegende dienst.

