Welkom en mededelingen Zondag 20 december 2020
Morgendienst
Gemeente en een ieder die met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze dienst
waarin ons voor zal gaan: Ds. R.F. Mauritz
De schriftlezing deze dienst is: Lukas 1: 23-25, 29-45 en 67-79
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons verbonden is een gezegende
dienst en wij zingen nu: Lofzang van Maria (Gezang B) vers 1 en 3
Middagdienst
Gemeente en een ieder die met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze dienst
waarin ons voor zal gaan: Ds. W. Glashouwer
De schriftlezing deze dienst is: Jesaja 9:1-6; Micha 5:1-3
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons verbonden is een gezegende
dienst en wij zingen nu: Johan de Heer Lied 17:1 (als ik maar weet…)
Diensten Zondag 20 december
10.00 u: Ds. R.F. Mauritz
(Bevestiging Ambtsdragers)
17.00 u: Ds. W. Glashouwer
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Stichting Waypoint
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk
Diensten Vrijdag 25 December (1e
Kerstdag)
9.45 u: Dr. G. Bos
16.30 u: Kerstfeest Zondagsschool
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Jeugdraad
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk
Diensten Zondag 27 december
10.00 u: Evangelist G. de Haan
17.00 u: Ds. K. de Graaf
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Zuid-Afrika (Ds. Bos)
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

Diensten Vrijdag 26 December (2e
Kerstdag)
10.00 u: Ds. G. Oberink
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Jeugdraad
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

Voorbede
 Alle zieken en rouwdragenden
 Voor het huwelijk van Jacob van Slooten en Jantine Bakker op maandag 21
december.
 Jan Baarssen, Grindug 18 die nog op de IC verblijft in verband met corona
 Mareinus Koffeman, Kiekendief 36 die in Emmeloord moet aansterken
 Marieke Oost-Koffeman, Golfoploop 2 die maandag weer naar het UMCG gaat
voor een behandeling
 Hans Woltinge, Noorderzand 3 die afgelopen week tegenvallende berichten
gehad heeft
 Allen die herstellen van corona
 Alie Kramer-Pereboom, Nieuw Guineastraat 29
 Alle chronische zieken
Dankzegging
 Voor Jannie Hoekstra-Post, Lijkant 58 vanwege de goede berichten die zij
afgelopen week heeft gehad.
Agenda
 21 december
 24 december
 25 december

Kerstquiz catechisaties
Kerstnachtdienst
Kerstviering Zondagsschool

19.30 uur, via Livestream
22.00 uur, via Livestream
16.30 uur, de Ark

Bevestiging ambtdragers
De broeders Jan Ras en Riekelt van Slooten hebben beide, om persoonlijke redenen,
alsnog gemeend te moeten bedankt voor het ambt van ouderling.
Kerstquiz Catechisanten
De Kerstquiz speciaal gemaakt voor jullie Catechisanten.
Dus kom op maandag 21 december 19.30 online via de livestream van de ARK.
De livestream is te volgen via: https://youtu.be/X0Dc99qTi7E
Dan zal de Kerstquiz verder uitgelegd worden.
Doe mee en win spetterende prijzen!
Dit wordt leuk met z’n allen!
Kerstnachtdienst
Donderdag 24 december wordt de kerstnachtdienst via de livestream uitgezonden. De
kerstnachtdienst wordt gezamenlijk georganiseerd door de Gereformeerde Kerk Urk
en de Hervormde Gemeente Urk ‘de Ark’. De liturgie voor de kerstnachtdienst wordt
deze week bij u bezorgd.
Kerstviering Zondagsschool
De kerstviering van de zondagsschool is op eerste kerstdag om 16:30 uur in de Ark.
Dit jaar zal de viering alleen met de kinderen van de zondagsschool gehouden worden.

Kerstfeest van Jaap
1e kerstdag presenteren wij u om 19.00 uur een prachtige feel good movie: Kerstfeest
van Jaap.
De link voor de film komt 1e kerstdag om 19.00 uur online te staan. Haal de poeiermelk
vast in huis, om toch zo samen te kunnen genieten.
Oudejaarsdienst
In de middagdienst van oudejaarsdag staan we stil bij de gemeenteleden die ons in
het afgelopen jaar ontvallen zijn. Familieleden van hen die in het afgelopen jaar
overleden zijn kunnen zich vanaf vandaag aanmelden om de middagdienst bij te
wonen. Aanmelden kan bij het scribaat.
Vrijwillige bijdrage Zondagsschool
Jaarlijks vragen wij u aan het eind van het jaar om een vrijwillige bijdrage voor de
zondagsschool 'De Lichtboei'. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het aanschaffen van
boeken en attenties voor de kinderen.
Normaal gesproken wordt er bij het kerkblad een envelopje bijgevoegd.
Vanwege corona vragen wij uw bijdrage digitaal aan ons over te maken via de QR
code of naar bankrekening : NL33 RABO 0373730373 t.n.v. zondagsschool.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Kerstpakkettenactie Diaconie
Jaarlijks houden we als gemeente met de Kerst een kerstpakkettenactie voor
gemeenteleden waarbij een helpende hand meer dan welkom is.
Vanwege corona doet uw diaconie dit jaar het verzoek om uw bijdrage in de vorm
van een waardebon of donatie te geven.
U kunt uw waardebon of donatie afgeven bij broeder Theunis van der Kooi,
Pinksterbloemstraat 28. Ook is het mogelijk om uw donatie over te maken naar de
bankrekening van uw diaconie: NL24 RABO 0373710747
Graag onder vermelding van ‘kerstbonnenactie’.
Hartelijk dank en gezegende Kerstdagen.
Inschrijven kerkdienst
Langs deze weg willen we u verzoeken om u maximaal 1 keer per zondag in te
schrijven voor een dienst. We zien dat er gemeenteleden zijn die zich voor 2 diensten
inschrijven. Ondanks dat we heel goed begrijpen dat u graag tweemaal de gang naar
Gods huis wilt maken, willen we graag iedereen de kans geven om fysiek een dienst
bij te wonen. Daarom vragen we iedereen om hier rekening mee te houden. Bedankt
voor uw medewerking.
Mededeling
Door de voortdurende veranderingen in maatregelen, proberen we u via de website
steeds te voorzien van de meest actuele informatie. U kunt ook uw mailadres
doorgeven aan het CvK ( secretaris.cvk@hervormdegemeenteurk.nl ) zodat u daarna
in kunt loggen op de kerkapp. waar ook heel veel informatie gedeeld wordt.
Opgeven voor bijwonen kerkdienst
Voor de diensten vanaf 1 juli kan men zich aanmelden via de kerk-app (Scipio),
website of, als beide voorgaande opties voor u niet mogelijk zijn, via het scribaat
(scribaat@hervormdegemeenteurk.nl).
Wilt u bij het opgeven vermelden of het voor de ochtend of middagdienst is?

Plaats in de kerk
Woont u de dienst bij en wilt u vanwege het gebruik van een hoorapparaat een plek
dicht bij de ringleiding hebben, maak dit dan kenbaar aan één van de coördinatoren
die u dan een plaats toewijst.
Collectebonnen
Om de week is er op maandag, tussen 18.00 en 19.00 uur, weer de gelegenheid om
collectebonnen aan te schaffen in de Ark. Ook is het mogelijk om eerder
aangeschafte collectebonnen langs te brengen en te verdelen over de collecten.
De eerstvolgende gelegenheid is maandag 28 december
Bloemengroet
De bloemengroet is met een groet en bemoediging van ons allen bezorgd bij:
 Jessica Pasterkamp, Lacon 33
Wij wensen U een gezegende dienst.

