
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

werelddiaconaat



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. W.J.J. Koelewijn
(Renkum)

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

werelddiaconaat



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

• mevr. G.A. Bakkenes – Beekman
(Meester van der Kampweg 29)

en 

• mevr. W.S. Klinkenberg - Bastmeijer
(Voshuizen 14, Lieren) 



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



Zorg nodig? Urgente vraag?
.. en kunt u naaste familie, buren of 
medewerkers van onze pastorale teams niet 
bereiken?

.. of mogen zij vanwege mogelijke 
besmettings-gevaar geen toegang meer 
hebben tot u of uw woning?

Neem dan contact op met ons vangnet.

Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website



Zorg nodig? Urgente vraag?
Neem dan contact op met ons vangnet:

- via mail:

Zorg@hervormdegemeentebeekbergen.nl

- via telefoon:

06 – 19 11 71 70

06 – negentien elf eenenzeventig zeventig

Meer informatie vindt u in Kerkklanken en 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.:

– 7 feb collecte: diaconie

– 7 feb collecte: werk in onze gemeente

– 7 feb uitgang: werelddiaconaat

Collectes

Meer informatie vindt u op de website



Collecte Werelddiaconaat
Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna 
jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren 
buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een 
zegen omdat het rivierwater zorgt voor 
vruchtbaar land
Een goed waarschuwingssysteem is belangrijk, 
zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in 
veiligheid kunnen brengen. Kerk in Actie traint 
medewerkers van lokale partnerorganisaties in 
rampenpreventie. 



• 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 t/m zondag 7 februari

• Dank voor ieders mening!

Middenevaluatie Focus   traject



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 17 februari.

Geen uitzending op woensdag



Volgende diensten

Zondag 
14 februari

09.30 ds. A. Theunisse

19.00 ds. J. Lammers
(zangdienst)


