
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J.H. van Osch
(Vaassen)

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in onze 
gemeente

werelddiaconaat



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. W.J. Dekker
(Amersfoort)

Ben van Gils

diaconie en werk in onze 
gemeente

werelddiaconaat



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 maatregelen.

Corona - zingen



Ongeveer 80 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. 

U kunt de deur bij de parkeerplaats gebruiken.

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

Corona - kwetsbaren

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app



Bloemengroet

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

• fam. Neuteboom
(Loenenseweg 59)

en

• mevr. F.W. ten Hove - van de Hel 
(Wolfskuilen 53, Lieren)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij familie Neuteboom
of mevrouw ten Hove?

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



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

– 06 febr. collecte: diaconie
– 06 febr. collecte: werk in onze gemeente
– 06 febr. uitgang: werelddiaconaat

Collectes

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



In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om 
voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger 
door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er 
droogte, soms staan de velden onder water. 

Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie 
boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks 
bestaan. 

Werelddiaconaat: Oeganda

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



Boerengezinnen leren nieuwe landbouwtechnieken 
en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties 
en spaargroepen. 

Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om 
erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan 
bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. 

Werelddiaconaat: Oeganda

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



Op zondag 13 februari en daarna verder om 
de twee weken hopen we jullie weer te 
zien.

Kom je ook?

Je hoeft je niet aan te melden.

Meer informatie vindt u op de website



De Lectio Divina die gepland was op dinsdag 8 
februari kan helaas niet doorgaan.

Lectio Divina gaat niet door



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 16 februari.

Uitzending op woensdag



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

Leden van het gebedsteam dragen een groene badge.



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
13 februari

19.00 ds. W.J. Dekker
(Amersfoort)

10.00 ds. R. v.d. Spoel
(Berg en Terblijt)

19.00 ds. J. Lammers

(zangdienst)



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

Afkondigingen


