
Welkom morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

Stichting Woord en 
Daad



Welkom avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. C.E. Lavooij
(Vaassen)

Barend van Kooten

diaconie en werk in 
onze gemeente

Stichting Woord en 
Daad



De afkondigingen zijn ook te lezen op de 
website en via de Scipio-app.

Afkondigingen



In verband met de aangescherpte maatregelen 
van de overheid, wordt u verzocht:

• een mondkapje te dragen tijdens 
loopbewegingen door de kerk

• 1,5 meter afstand te houden

• niet te zingen

Corona

Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website



U kunt zich inschrijven voor de nieuwe 
focusboekjes per januari 2021.

Wie een nieuw boekje wil: graag aanmelden bij
karin.haijes@hgbb.nl  of 06 43 223 315

Kringleden krijgen via de kringleiders en 
hoeven niet aan te melden.

Focus in 2021



Bloemengroet

De bloemen van deze dienst gaan als een 
bemoedigende groet van de gemeente naar

• fam. G.J. de Groot – Huibers 
(Paalbergweg 19, Hoenderloo)

en 

• mevr. W. Schut – Hogeweij
(Juffrouw Oosterweg 45) 



Bloemengroet

Gemeentezijn doen we samen.

Wilt u vandaag de bloemen bezorgen bij 
één van onze gemeenteleden?

Kom dan na afloop van de dienst naar het 
koor. Dan ontvangt u van de ambtsdragers 
het adres en aanvullende informatie.



Kindernevendienst
In de komende periode kan iedereen het 
materiaal van vertelhetmaar blijven 
gebruiken. Het enige dat nodig is, 
is een gratis account 
aanmaken op 
de website:

https://vertelhetmaar.nl/

Meer informatie vindt u op de website



We vragen u om uw gaven te blijven geven aan 
de drie collectes door een overschrijving naar 
de rekening van Kerkrentmeesters Hervormde 
Gemeente, NL87 RABO 0306 0000 24 o.v.m.:

– 6 dec collecte: diaconie

– 6 dec collecte: werk in onze gemeente

– 6 dec uitgang: Stichting Woord en Daad

Collectes

Meer informatie vindt u op de website



Scipio app

We  collecteren nu al een paar maanden met 
de app. U kunt de app ook gebruiken om:
• op de hoogte te blijven van nieuwe 

informatie op de website;
• de bijbel, volgens ons bijbelrooster, te lezen.

Wilt u ook de app gaan gebruiken? 

Mail het KerkelijkBureau@hgbb.nl o.v.v. uw 
mailadres en IBAN-nummer. 



Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website

Woord en Daad verbindt mensen over de hele 
wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit 
Bijbels perspectief. Het werk van Woord en 
Daad betreft meerdere aspecten:
- armoedebestrijding
- preventieve noodhulp
- bewustwording
- beleidsbeïnvloeding

. 

Collecte Woord en Daad



Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website

De komende periode is er elke week op 
woensdagmiddag 15.00 uur een extra 
uitzending vanuit de kerk. 

Met deze extra uitzendingen op 
woensdagmiddag willen we u bemoedigen en 
de lange week onderbreken. 

De uitzendingen kunnen via de kerkradio en via 
kerkdienstgemist gevolgd worden. 

Extra uitzending op woensdag



Kijk en luister naar een geweldige 
verzameling beroemde melodieën, prachtig 
gespeeld door Peter van Essen op viool en 
Eric Lagerström op keyboards. U  zult 
oceanen van schoonheid ervaren bij hun 
improvisatie op liederen die al ontelbare 
harten over de hele wereld hebben 
geraakt.

Zaterdag  12 December                                                    zie ook info in “Kerkklanken”

aanvang     19.30   uur 

live op kerkdienstgemist.nl

Advent   Concert 



We hopen maximaal 30 kerkgangers in de 
morgendiensten in de kerk te kunnen 
verwelkomen.

In de week voorafgaand aan de dienst kunt u 
stoelen reserveren via de website.

Als u dit zelf niet kunt, kunt u iemand uit uw 
omgeving vragen of contact opnemen met de 
scriba.

Morgendiensten

Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website



Volgende diensten

Vanavond

Zondag 
13 december

19.00 ds. C. E. Lavooij
(Vaassen)

09.30 ds. A. Theunisse

19.00 ds. J. Lammers


