
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

Onderhoud kerkgebouw



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in 
onze gemeente

Onderhoud kerkgebouw



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

Afkondigingen



Bloemengroet

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

• dhr. J.W. Bergman 
(Engelanderweg 10)

en 

• dhr. J. Wissink 
(Prinses Irenelaan 21, Dieren) 



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.:

– 31 jan collecte: diaconie

– 31 jan collecte: werk in onze gemeente

– 31 jan uitgang: onderhoud kerkgebouw

Collectes

Meer informatie vindt u op de website



• We zijn halverwege het focustraject

• Een kleine online enquête peilt waar we staan

• Via scipio-app en email is een link naar de 
enquête gedeeld

• Heb je de link niet gekregen, maar wil je hem 
ook? 
Stuur een mailtje naar focus@hgbb.nl

• De enquête staat open tot zondag 7 februari

• Dank voor ieders mening!

Middenevaluatie Focus   traject



Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website

Aanstaande woensdagmiddag 3 februari is er 
een 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. 

Uitzending op woensdag



Actie Kerkbalans
In grote dankbaarheid delen wij u mee dat de 
opbrengst van de actie Kerkbalans ruim 
123.000 euro is. 

Een aantal enveloppen zijn nog onderweg, 
mocht u de loper gemist hebben, zou u deze 
dan af willen geven op het kerkelijk bureau?

Wij willen alle lopers en natuurlijk allen die 
bijgedragen hebben aan dit resultaat hartelijk 
bedanken.



Volgende diensten

Zondag 
7 februari

09.30 ds. A. Theunisse

19.00 ds. W.J. Koelewijn 
(Renkum)


