
 

Welkom en mededelingen Zondag 13 juni 2021 

Morgendienst 9.30 uur en 11.00 uur 

 

 

 

 

 

Middagdienst 17.00 uur 

 

 

 

 

 

 
Diensten Zondag 13 juni (Viering Heilig Avondmaal) 
9.30 uur: Ds. R.F. Mauritz 
11.00 uur: Ds. R.F. Mauritz 
14.30 uur: Dr. G. Bos  (Viering in Talma Haven) 
17.00 uur: Ds. K. de Graaf  (Voortzetting en Dankzegging) 
Collectes:  
1e collecte: Kerkbeheer  
2e collecte: Diaconaat Dichtbij 
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk 
 
Tafelcollecte: Evangelisatiecommissie 
 
Diensten Zondag 20 juni  
10.00 uur: Ds. A.C. Kelemen 
17.00 uur: Ds. C.E. Lavooij 
Collectes:  
1e collecte: Kerkbeheer  
2e collecte: Hulp aan Zuid-Afrika 
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk 
 
  

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

waarin ons voor zal gaan: Ds. Mauritz 

De schriftlezing deze dienst is: Johannes 21: 5 t/m 14 

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

dienst en wij zingen nu: Psalm 84: 1 

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

waarin ons voor zal gaan: Ds. de Graaf 

De schriftlezing deze dienst is: Hebreeën 12 : 1 t/m 3 en vers 28 

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

dienst en wij zingen nu: Psalm 65 vers 1 



Voorbede 

 Voor alle zieken en rouwdragenden 
 
Dankzegging 

 Voor iedereen die geslaagd is 
 
Agenda 

 Dinsdag 15 juni  Kerkenraadsvergadering  19.30 uur, de Ark 

 Dinsdag 15 juni  TuinBijbelstudie 
 
Collectebonnen 
Morgen, maandag 14 juni, 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. 
 
Bijwonen kerkdienst 
Het maximale aantal kerkgangers wat de diensten fysiek mag bezoeken is verhoogd 
naar 250 personen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee bij het aantal 
bezoekers. Aanmelden voor de diensten blijft noodzakelijk. 
 
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 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: 

 Jacob Korf, de Reede 3 

 Fam. Scheffer-Hakvoort, Schelpenhoek 107 
 

Wij wensen U een gezegende dienst. 
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