
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

Adoptieprogramma 
Deelgenoten GZB



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Lammers

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

Adoptieprogramma 
Deelgenoten GZB



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

Afkondigingen



Focus – overzicht traject

blok 0

blok 1 blok 3 blok 5

blok 2 blok 4 blok 6

najaar 2019 voorjaar 2020

winter 2020 najaar 2020

Vandaag



Focus – overzicht blok 4

Thema: De gemeente van Jezus

#1 Eenheid en verbondenheid

#2 Verlangen en verwachting

#3 Liefde en echtheid

#4 Gastvrijheid en openheid

#5 Dienen en delen

Vandaag



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

• dhr. W.J.Buitenhuis
(Wolfskuilen 18, Lieren)

en 

• mevr. M.W. Lievenstroo – Wilbrink
(Veldweg 25, Klarenbeek) 



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.:

– 10 jan collecte: diaconie

– 10 jan collecte: werk in onze gemeente

– 10 jan uitgang: Adoptieprogramma
Deelgenoten GZB

Collectes

Meer informatie vindt u op de website



Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website

Aanstaande woensdagmiddag is er geen extra 
uitzending vanuit de kerk. 

Met de tweewekelijkse uitzending op 
woensdagmiddag willen we u bemoedigen. 

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

De volgende uitzending is op 20 januari.

Geen uitzending op woensdag



Volgende diensten

Vanavond

Zondag 
17 januari

19.00 ds. J. Lammers
(zangdienst)

09.30 ds. H. van Ark
(Wapenveld)

19.00 ds. A. Theunisse
(brondienst)


