
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in 
onze gemeente

diaconaal doel



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
(brondienst)

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in 
onze gemeente

diaconaal doel



Bloemengroet

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

• dhr. J.H. de Wolff 
(Veendijk 50a, Oosterhuizen)

en
• familie van Grol – Hertgers

(Juffrouw Oosterweg 35)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij dhr. de 
Wolff of familie van Grol?

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



Zoals geadviseerd door PKN beperken we het 
(effect van) zingen in de kerk door:
– minder coupletten te zingen;
– liederen voor te dragen;
– te kiezen voor luisterliedjes (filmpjes) waarbij

er in de kerk niet gezongen wordt, maar de 
lofzang thuis door kan gaan;

– ingetogen te zingen. 

Wij vragen uw begrip voor deze maatregel.

Corona - zingen



Maximaal 100 kerkgangers kunnen afstand 
houden door een lege rij en twee lege stoelen.

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

Aanmelden is verplicht 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 - toegang

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).

Corona - collectes

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.:

– 21 nov. collecte: diaconie

– 21 nov. collecte: werk in onze gemeente

– 21 nov. uitgang: diaconaal doel

Collectes

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



We collecteren vandaag voor de vluchteling 
kinderen in Griekenland. Kerk in Actie 
organiseert van 22 t/m 27 november 2021 
(week 47) een landelijke huis-aan-huiscollecte, 
omdat ze willen opstaan voor kwetsbare 
kinderen in Griekenland. De nood blijft hoog. 
Gammele tenten. 

Collecte Griekenland

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



Gammele tenten. Extreme kou of juist de 
ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan 
schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire 
voorzieningen. En misschien wel het ergst van 
alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, 
onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin 
duizenden kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen opgroeien. Wij willen 
met deze collecte bijdragen aan deze actie.

Collecte Griekenland

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



Op zondag 5 december 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

61 

schoenendozen

en € 80 giften…

namens heel veel 

kinderen bedankt!



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.



Aanstaande woensdagmiddag 24 november 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

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



Vanavond is er weer een brondienst.

Na afloop is er een nabespreking in Het 
Hoogepad.

Houdt rekening met de maatregelen:
- draag een mondkapje
- houdt 1,5 meter afstand

Nabespreking brondienst



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
28 november

19.00 ds. A. Theunisse
(brondienst)

10.00 ds. A. Theunisse

19.00 ds. B. Visser
(Woerden)



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

Afkondigingen


