
 

 

Welkom en mededelingen Zondag 10 oktober 2021 

Morgendienst 10.00 uur 

 

 

 

 

 

 

Middagdienst 17.00 uur 

 

 

 

 

 

 
 
Diensten Zondag 10 oktober 
10.00 uur: Ds. Samsom 
17:00 uur: Evangelist G. de Haan (Opwekkingsdienst) 
Collectes: 
1e collecte: Kerkbeheer  
2e collecte: Jeugdraad 
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk 
 
Diensten Zondag 17 oktober 
10.00 uur: Ds. G. Oberink 
17.00 uur: Ds. R.F. Mauritz  (Doopdienst) 
Collectes:  
1e collecte: Kerkbeheer  
2e collecte: Diaconaat dichtbij 
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk 
 
  

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

waarin ons voor zal gaan: Ds. H.A. Samsom 

De schriftlezing deze dienst is: Mattheüs 7 vers 15 t/m 22 en Galaten 5 vers 13 

t/m 26 

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

dienst en wij zingen nu: Psalm 105 vers 5 en 6 

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

waarin ons voor zal gaan: Evangelist G. de Haan 

De schriftlezing deze dienst is: Hebreeën 11 vers 1, Johannes 14 vers 23, 2 
Timotheüs 1 vers 13 en 14, Johannes 3 vers 16, Johannes 7 vers 38, Psalm 
62 vers 6 en 7 en Romeinen 4 vers 18 

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

dienst en wij zingen nu: Opwekking 847; Onze schuilplaats is God 



Voorbede 

 Voor alle zieken en rouwdragenden. 

 Voorbede voor alle broeders en zusters in onze gemeente die onder 
behandeling zijn voor kanker. 

 Jan van de Berg, Roggebot 28, die een tegenslag te verwerken heeft gehad. 

 Mevr. A. van de Berg-van Urk, Vuurbaak 9 bij wie de gevreesde ziekte ontdekt 
is. Niettemin is er ook reden voor dankbaarheid. 

 Voor Theun van der Kooij en Richard van Urk die morgen namens de 
gezamenlijke diaconie naar Oost Europa gaan. 

 Voor het werk van de Jeugdraad 
 
Dankzegging 

 Voor de geboorte van Johan Johannes de Bruine (roepnaam Jayden) op 7 
oktober. Zoon van Dick en Dirkje de Bruine-van de Berg, Zuiderpalen 34 

 
Agenda 

 14 oktober  Vrouwenavond   18.00 uur, de Ark 

 17 oktober  Doopdienst    17.00 uur, de Ark 

 20 oktober  Gemeentemiddag   16.00 uur, de Ark 

 23 oktober  Huwelijk K. Kramer & G. Bosma 16.00 uur, KadZ 
 
Huwelijksdienst 
Bevestiging en inzegening van het huwelijk is aangevraagd door: 

 Klaas Kramer en Grietje Bosma voor zaterdag 23 oktober, 16.00 uur in het 
Kerkje aan de Zee 

 
Collectebonnen 
In verband met catechisatie is er op dinsdag 12 oktober 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. 
 
Vrouwenavond 
Donderdag 14 oktober wordt er een vrouwenavond georganiseerd met als thema: 
“strikkies an de mouwen”. De avond wordt hier in de Ark gehouden en is van 18.00 
uur tot 20.00 uur. Vanaf 17.30 uur is er inloop. Opgave kan via Scipio, 
arksister@hervormdegemeenteurk.nl of via de opgavelijsten in de kerk. Graag 
aanmelden voor vrijdag 8 oktober. Jij komt toch ook? 
 
Gemeentemiddag 
Woensdag 20 oktober wordt er een gemeentemiddag gehouden hier in de Ark. 
Programma voor deze middag is gezellig bij elkaar komen, koffie/thee/koekje, 
praatje, overdenking, zingen, eten, via de beamer oude foto’s van het kerkenwerk 
terugkijken en nog veel meer. De middag begint om 16.00 uur en duurt tot 19.00 uur. 
In verband met de organisatie wordt u gevraagd zich op te geven via Scipio, koster, 
H.J. van der Wal of scriba H. Kapitein. 
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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. 

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: 

 Klaas Post, Lijkant 35 

 Ina Oost-Loosman, Constantijnstraat 69A 
 

*** Wij wensen u en jou een gezegende dienst *** 
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