
De overheid heeft gisteravond in de persconferentie een 
bijna volledige lockdown tot 14 januari afgekondigd.

De Kerkenraad heeft met pijn in het hart besloten dat tot 
14 januari alle diensten uitsluitend digitaal zullen 
plaatsvinden. 

Om ervoor te zorgen dat de lofzang doorgaat, zullen de 
liederen ondersteund worden met voorzangers of video’s.

Wij vragen uw begrip voor deze maatregel.

Uitsluitend onlinediensten



Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Lammers

Ben van Gils

diaconie en werk in onze 
gemeente

verwarming kerk



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. E. Laseur
(West Maas en Waal}

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in onze 
gemeente

verwarming kerk



Bloemengroet

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

• mevr. M. Ribbink - van de Hel 
(Wolfskuilen 71, Liere)

en

• fam. Haijes 
(van Haeftenpark 43, Apeldoorn)



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.:

– 19 dec. collecte: diaconie

– 19 dec. collecte: werk in onze gemeente

– 19 dec. uitgang: verwarming kerk

Collectes

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



Aanstaande woensdagmiddag 22 december 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



Volgende diensten

Vanavond

Vrijdag
24 december

Zaterdag
25 december

19.00 ds. E. Laseur (digitaal)

20.30 ds. A. Theunisse (digitaal)
(Kerstnachtdienst)

10.00 ds. A. Theunisse (digitaal)
(Eerste Kerstdag)



Volgende diensten

Zondag
26 december

10.00 ds. J. Ouwehand (digitaal)
(Ilpendam)

19.00 ds. K. Hazeleger (digitaal)
(Westerhaar)



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

Afkondigingen


