
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Lammers

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

binnenlands diaconaat



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
(brondienst)

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in 
onze gemeente

binnenlands diaconaat



Bloemengroet

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

• mevr. M.I.M. Muller – Davelaar 
(Holleweg 30) 

en 
• mevr. H.A. Witteveen – Hulshoff 

(Traandijk 67, Klarenbeek)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij de mevr. 
Muller of mevr. Witteveen?

U kunt na afloop van de dienst in het koor 
de bloemen en het kaartje ophalen.



Maximaal 135 kerkgangers kunnen afstand 
houden door een lege rij en een lege stoel.

U kunt de deuren onder de toren of aan de 
pastoriekant gebruiken.

Aanmelden is nodig via kerk@hgbb.nl. Geef 
hierbij uw naam aan, welke dienst het betreft 
(datum, ochtend- en/of avonddienst) en met 
hoeveel personen u bent. 

Corona - versoepeling

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app



Voor kerkgangers die een grotere kans hebben 
om ernstig ziek te worden door Corona is een 
gedeelte in de kerk volgens de 1,5 meter 
ingericht. 

Voor dit gedeelte kunt u de deur bij de 
parkeerplaats gebruiken.

Reservering voor dit gedeelte blijft nodig via 
het reserveringssysteem of de scriba.

Corona - kwetsbaren

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app



De dienst der offerande is een wezenlijk 
onderdeel van de eredienst. Tijdens het 
collecte moment kunt u uitsluitend digitaal 
geven via de Scipio app. 

Mocht u niet digitaal kunnen of willen geven, 
dan kunt u bij het verlaten van de kerk uw gift  
in de collectezak doen (bij voorkeur met de 
bekende collecte bonnen).

Collectes en corona

Meer informatie vindt u in Kerkklanken, de website en Scipio-app



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

– 31 okt. collecte: diaconie

– 31 okt. collecte: werk in onze gemeente

– 31 okt. uitgang: binnenlands diaconaat

Collectes

Meer informatie vindt u in Kerkklanken, de website en Scipio-app



LICHT OP ZUID is een multiculturele nieuwe 
geloofsgemeenschap in Rotterdam-Zuid. Het is 
een warme, kleurrijke kerk met mensen van 
allerlei culturen. Een belangrijk onderdeel van 
het werk van Licht op Zuid is diaconale hulp. 
Het werk van Licht op Zuid richt zich in eerste 
instantie op de wijk Bloemhof. 

Een groot gedeelte van de inwoners is migrant 
en heeft een niet-Nederlandse achtergrond. 

Project 1027, IZB



Velen hebben te kampen met allerlei financiële 
en maatschappelijke problemen als 
werkloosheid, armoede, illegaliteit, verslaving 
en relationele problematiek. 

Er zijn veel vluchtelingen die hun weg proberen 
te vinden in de Nederlandse samenleving en de 
maatschappelijk werker helpt hen daarbij en 
bespreekt ook geloofs- en zingevingsvragen 
met hen.

Project 1027, IZB

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app



In aansluiting op deze dienst ontvangen de 
kinderen bij de uitgang een attentie. Dit 
knutselwerkje laat zien dat Jezus sterker is dan 
alle duistere machten. Een hoopgevende 
boodschap in een tijd waarin Halloween veel 
aandacht krijgt. Jezus is het Licht van de 
wereld!

Wil jij een lichtje zijn?Wil jij een lichtje zijn?



In aansluiting op deze dienst ontvangen de 
kinderen bij de uitgang een attentie. Dit 
knutselwerkje laat zien dat Jezus sterker is dan 
alle duistere machten. Een hoopgevende 
boodschap in een tijd 
waarin Halloween veel 
aandacht krijgt. 

Jezus is het Licht 
van de wereld!

Wil jij een lichtje zijn?



Op zondag 7 november en daarna verder 
om de twee weken hopen we jullie weer te 
zien.

Kom je ook?

Meld je dan met je ouders aan bij Gerda 
Horstman.
Meer informatie vindt u op de website



Schoenendoosactie
In de kerkklanken vindt u de 

actiefolder.

Doet u / doe jij mee?!

Inleveren kan op zondag 7 

en 14 november of bij Gerda 

Horstman.

Voor vragen of extra folders 

kunt u Linda Buitenhuis 

bellen. 



Na deze dienst is er gelegenheid om 
persoonlijke voorbede te ontvangen, in de 
zijbeuk van de kerk aan de kant van de 
Dorpsstraat. 

Leden van het gebedsteam dragen een 
groene badge.



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 10 november.

Geen uitzending op woensdag



Brondienst 31 oktober, 19.00 uur

Anja Hertgers geeft godsdienstles

op openbare scholen.

Hoe is zij daar ambassadeur van 

Christus?

Nabespreking in het Hoogepad 

na afloop van de dienst



Vroeg in de morgen, om 8.30 uur, is er een 
dankdagdienst van onze gemeente in 
samenwerking met de Prinses Julianaschool 
in Lieren. 

Het thema is: ‘dankend doorgaan’

U kunt zich hiervoor op de gebruikelijke 
manier aanmelden. 

Dankdag 3 november

Meer informatie vindt u in Kerkklanken, de website en Scipio-app



Volgende diensten

Vanavond

Woensdag  
3 november

19.00 ds. A. Theunisse
(brondienst)

08.30 ds. A. Theunisse
(kerk en school)

19.30 ds. A. Theunisse
(dankdag)



Volgende diensten

Zondag 
7 november

10.00 ds. J. Lammers
(Heilig Avondmaal)

19.00 ds. J. Lammers
(Heilig Avondmaal)



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

Afkondigingen


