Welkom en mededelingen Zondag 25 april 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. Tadema
De schriftlezing deze dienst is: Handelingen 19: 13 t/m 23
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons verbonden is een gezegende
dienst en wij zingen nu: Psalm 91 vers 5

Middagdienst 17.00 uur
Gemeente en een ieder die met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze dienst
waarin ons voor zal gaan: Dhr. S. Bakker
De schriftlezing deze dienst is:
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons verbonden is een gezegende
dienst en wij zingen nu:

Diensten Zondag 25 April
10.00 uur: Ds. J. Tadema
17.00 uur: Dhr. S. Bakker
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Jeugdraad
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk
Diensten Zondag 2 mei
10.00 uur: Ds. Glashouwer
17.00 uur: Ds. Borsje jr.
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Diaconaat Dichtbij
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

(Opwekkingsdienst)

Voorbede
 Voor alle zieken en rouwdragenden
 Voor familie en nabestaanden van Lenie Valkenburg-Woort, Nieuw
Guineastraat 19 die afgelopen vrijdag, 23 april, op 59 jarige leeftijd is
overleden
 Henk Valkenburg (Nieuw Guineastraat 19, 8321 HK) die niet alleen slechte
berichten in het ziekenhuis te horen heeft gekregen, maar ook plotseling zijn
vrouw Lenie verloren heeft. Tevens voorbede voor de kinderen van Henk en
Lenie.
 Alie van den Berg (Vlaak 11, 8321 RV) die een operatie ondergaan heeft en
nog in het ziekenhuis verblijft.
 Klaas Ras (Holkenkamp 79B, 8321 AX) en Jan Hakvoort (De Schroef 13 8322
AN) die respectievelijk in het Kompas en de Talma verblijven en erg achteruit
gegaan zijn. Ook voorbede voor hun echtgenoten en kinderen.
 Alle COVID-19-patiënten en zij die nog aan het herstellen zijn.
 Voor het werk van de jeugdraad
Dankzegging
 Voor Marieke Oost-Koffeman (Golfoploop 2, 8322 BR)
Agenda
 Woensdag 28 april

Arker Genietmoment

19.30 uur, de Ark

Arker genietmomentje
Er is voor u en jou iedere woensdag een genietmomentje in de Ark te zien of te vinden.
De avond begint om 19.30 uur.
Ga naar onze site, check de Scipio App om je op te geven en/of ga naar de livestream
van de Ark.
Cursus Modern Hebreeuws
Komende woensdag en donderdag begint de cursus Modern Hebreeuws weer. De
avonden zijn in de Ark en beginnen om 20.00 uur
Collectebonnen
Iedere 2 weken 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. De eerstvolgende gelegenheid is maandag 3 mei
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:
 J. van den Berg-Keuter, Zuiderpalen 13
Wij wensen U een gezegende dienst.

