
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
(bevestiging ambtsdragers)

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in onze 
gemeente

adoptieprogramma 
deelgenoten GZB



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Lammers
(zangdienst)

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in onze 
gemeente

adoptieprogramma 
deelgenoten GZB



Bloemengroet

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

• mevr. J. van de Kamp – van der Veen 
(Oude Veen 8, Lieren)

en

• mevr. A.P. van Vliet – Speijers
(Loseweg 123, 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.:

– 9 jan. collecte: diaconie

– 9 jan. collecte: werk in onze gemeente

– 9 jan. uitgang: adoptieprogramma deelgenoten GZB

Collectes

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



Via het adoptieprogramma Deelgenoten hebben 
gemeenten, die zelf geen zendingswerker hebben 
uitgezonden, de mogelijkheid om concreet met het 
zendingswerk mee te leven. Door een deel van het werk 
(en de werkers die hierbij betrokken zijn) te adopteren, 
krijgt zending een gezicht. Wil het adoptieprogramma 
Deelgenoten in de gemeente gaan leven, dan speelt de 
zendingswerker daarbij een belangrijke rol. 

Adoptieprogr. deelgenoten GZB

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



Het onderhouden van een relatie gaat niet vanzelf. Het 
kost energie, betrokkenheid en inzet van zowel 
zendingswerker als gemeente. Wij ondersteunen het 
zendingsechtpaar Thomas en Cobi Roest.

Adoptieprogr. deelgenoten GZB

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



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 19 januari.

Geen uitzending op woensdag



Corona-maatregelen

Vanmorgen vindt (her)bevestiging en afscheid van 
ambtsdragers plaats. 

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

We vragen u om de corona-maatregelen ter harte te
nemen en zeer terughoudend te zijn met zingen.



Bevestiging ambtsdragers

Vandaag bevestigen wij:

- 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

Vandaag herbevestigen wij:

- 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

Vamndaag 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

Vanavond

Zondag
16 januari

19.00 ds. J. Lammers (digitaal)
(zangdienst)

10.00 ds. A.J.C. Gijsbertsen (digitaal)
(Garderen)

19.00 ds. E.G.H. Laseur (digitaal)
(West Maas en Waal)



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

Afkondigingen


