
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Lammers

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in onze 
gemeente

fonds godsdienstonderwijs



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J.P. van Ark
(Vorchten)

Ben van Gils

diaconie en werk in onze 
gemeente

fonds godsdienstonderwijs



Bloemengroet

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

• dhr. H.W. Mulder 
(Vlinderstraat 28)

en

• dhr. J.G. Hofenk
(Hoenderloseweg 95, Ugchelen)



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.:

– 2 jan. collecte: diaconie

– 2 jan. collecte: werk in onze gemeente

– 2 jan. uitgang: fonds godsdienstonderwijs

Collectes

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



Aanstaande woensdagmiddag 5 januari 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



Morgendienst van 9 januari

In de morgendienst vindt (her)bevestiging en 
afscheid van ambtsdragers plaats. 

In deze bijzondere dienst in de Coronatijd zullen 
deze ambtsdragers, samen met een deel van de 
kerkenraad, in de kerk aanwezig zijn.



Bevestiging ambtsdragers

Op 9 januari hopen wij te bevestigen:

- Ben van Gils (Hietveldweg 38) in het ambt van 
ouderling (voorzitter van de kerkenraad)

- Gerjan Franken (Hietveldweg 10) en Jansje 
Konink (Juffrouw Oosterweg 33) in het ambt van 
ouderling



Herbevestiging ambtsdragers

Op 9 januari hopen wij te herbevestigen:

- Frans Hietbrink in het ambt van ouderling
(scriba)

Wij zijn dankbaar dat Dirk van der Grift een 
nieuwe periode als kerkrentmeester wil dienen. 



Afscheid van ambtsdragers

Op 9 januari nemen wij afscheid van:

- Ben Zeggelaar als ouderling 

- Milo Laseur als ouderling 
(voorzitter van de kerkenraad)

- Herma Kolk als diaken

- Anne Haijes als ouderling-kerkrentmeester
(voorzitter van het college)



Volgende diensten

Zondag
2 januari

Zondag
9 januari

19.00 ds. J.P. van Ark (digitaal)
(Vorchten)

10.00 ds. A. Theunisse (digitaal)

19.00 ds. J. Lammers (digitaal)



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

Afkondigingen


