Welkom en mededelingen Zondag 31 oktober 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. G. Bos
De schriftlezing deze dienst is: Psalm 119 vers 65 t/m 72
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons verbonden is een gezegende
dienst en wij zingen nu: Psalm 111 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. D. Rodenburg
De schriftlezing deze dienst is: Lukas 7 vers 36 t/m 50
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons verbonden is een gezegende
dienst en wij zingen nu: Psalm 149 vers 1

Diensten Zondag 31 oktober
10.00 uur: Ds. G. Bos
17.00 uur: Ds. D. Rodenburg
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Algemene Diaconale Doeleinden
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk
Diensten Zondag 7 november
10.00 uur: Ds. P.J. Stam
17:00 uur: Ds. G. Doorn
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: IZB – Ondersteuning Kerken in het Noorden
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

Voorbede
 Alle rouwdragenden, in het bijzonder de familie Ras-van den Oever (Lacon 85)
die afgelopen week zowel een zus (Alie van Dijk-van den Oever) als een
(schoon)moeder (Marie-Lubbertha Ras-Visser) hebben moeten begraven.
 Klaas de Vries (Rotholm 30) die in Sneek opgenomen is.
 H. Loosman-Woort (Rotholm 57) die komende week een operatie moet
ondergaan.
 Alle ernstig zieken, in het bijzonder degenen die onder behandeling zijn voor
de gevreesde ziekte.
Agenda
 31 oktober
 6 november
 12 november
 14 november
 26 november

Zingen van het Licht
Doopzitting
Bingo
Doopdienst
Arker Gemeenteavond

20.0 uur, KadZ
18.00 uur, de Ark
20.30 uur
17.00 uur, de Ark
20.00 uur, de Ark

Collectebonnen
Iedere twee weken is er op dinsdag 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 dinsdag 9 november
Corona maatregelen
Nu de besmettingen op Urk oplopen beraadt het moderamen zich welke stappen te
nemen om zo veilig mogelijk kerkdiensten te kunnen organiseren. Mocht dit de
anderhalve meter regel zijn, dan gaan we vanaf volgende week zondag weer een
bank overslaan. Het gordijn verdwijnt dan weer en de achterste banken worden weer
gedraaid. We gaan nog niet over tot inschrijven/registratie en/of aantallen
verminderen. Dit komt pas aan de orde als de besmettingscijfers nog verder oplopen.
In de tussentijd zorgen we wel voor een goede luchtcirculatie.
Heeft u last van tocht, kleedt u dan warm aan.
En de standaardregel blijft natuurlijk: Heeft u klachten? Blijf dan thuis.
Zingen van het Licht
Op 31 oktober wordt er op veel plaatsen Halloween gevierd. Christenen over de hele
wereld komen bijeen op deze avond om een front van gebed te vormen tegen de
duistere wereld die hierachter schuilgaat. De Evangelisatiecommissie nodigt u en jou
uit om vanavond te komen zingen van HET LICHT dat de duisternis heeft
overwonnen. Doet u ook mee? Kom dan om 20.00 uur naar het Kerkje aan de Zee.
Na de tijd is er warme poeiermelk met wat lekkers.
Doopdienst
Zondag 14 november is er weer een doopdienst welke begint om 17.00 uur.
Doopzitting is op zaterdag 6 november om 18.00 uur hier in de Ark

Bingo
Vrijdag 12 november wordt er een bingo georganiseerd via de Livestream. De avond
begint om 20.30 uur en er zijn hele gave prijzen te winnen. 1 boekje kost €3,- en 6
boekjes €15,-. Er zijn ook loten te koop, 3 voor €5,-. Reserveren kan bij Ingrid de
Boer 06-39065053. Kaarten kunnen vrijdag 12 november tussen 18.00 en 19.00 uur
opgehaald worden in de Ark.
Zet deze avond alvast in je agenda.
Arker Gemeenteavond
Vrijdag 26 november is er de Arker Gemeenteavond, waarin gesproken zal worden
over de toekomst van onze gemeente. In iedere zaal zal een onderwerp besproken
worden en is er een klein proeverijtje. De avond begint om 20.00 uur. Iedereen is van
harte welkom.
Kerstkaarten van Urk
Graag brengen wij bij u onder de aandacht de prachtige Kerstkaarten van Urk.
De opbrengst is ten behoeve van het werk van Willem & Christien.
De Kerstkaarten zijn te bestellen bij Diena Baarssen, Boomkor 20, 06-17946299.
1 pakje van 5 stuks voor € 3,50 en 2 pakjes voor € 6.
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:
 Tiny van Pienbroek-van Zijl, Herculesstraat 9 te Emmeloord
*** Wij wensen u en jou een gezegende dienst ***

