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Om verdere verspreiding het coronavirus te voorkomen,                                              

zijn onderstaande diensten / bijeenkomsten geannuleerd: 

 

woensdag 25 maart  13.00 uur  kids op zolder 
     19.15 uur  vesper (kerkgebouw GKv;  

        wel digitaal te beluisteren) 
 

zondag 29 maart   10.00 uur  eredienst 
        (wel digitaal te beluisteren) 
 
 

dinsdag 31 maart  13.15 uur  middaggebed 
* kerk open tussen 13.00 en 15.00uur 
 
 
woensdag 1 april   12.00 uur   kliederkerk 
     19.15 uur  vesper (kerkgebouw GKv;  

        wel digitaal te beluisteren) 

 
 
zaterdag 4 april   10.00 uur  agape voor jou 

 

zondag 5 april   10.00 uur  eredienst 
Palmpasen       (wel digitaal te beluisteren) 
     19.30 uur  passieconcert ‘Or Tamim’ 
 
 
dinsdag 7 april   13.15 uur  middaggebed 
* kerk open tussen 13.00 en 15.00uur 
 

woensdag 8 april   19.15 uur  vesper (kerkgebouw GKv;  

        wel digitaal te beluisteren) 
 
 

zondag 12 april   10.00 uur  eredienst 
Pasen       (wel digitaal te beluisteren) 
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dinsdag 14 april   13.15 uur  middaggebed 
* kerk open tussen 13.00 en 15.00uur 
 
 
woensdag 15 april  20.00 uur  In Gesprek 
 

 
zondag 19 april   10.00 uur  eredienst 
        (wel digitaal te beluisteren) 
 
 

dinsdag 21 april   13.15 uur  middaggebed 
* kerk open tussen 13.00 en 15.00uur 
 
 

zondag 26 april   10.00 uur  eredienst 
        (wel digitaal te beluisteren) 
 
 

dinsdag 28 april   13.15 uur  middaggebed 
* kerk open tussen 13.00 en 15.00uur 
 
 

zondag 3 mei   10.00 uur  eredienst 
        (wel digitaal te beluisteren) 
 
 

dinsdag 5 mei   13.15 uur  middaggebed 
* kerk open tussen 13.00 en 15.00uur 
 

 
zondag 10 mei   10.00 uur  eredienst 
        (wel digitaal te beluisteren) 
 
 

dinsdag 12 mei   13.15 uur  middaggebed 
* kerk open tussen 13.00 en 15.00uur 
 
 

zondag 17 mei   10.00 uur  eredienst 
        (wel digitaal te beluisteren) 
 

dinsdag 19 mei   13.15 uur  middaggebed 
* kerk open tussen 13.00 en 15.00uur 
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zondag 24 mei   10.00 uur  eredienst 
        (wel digitaal te beluisteren) 
 
 

dinsdag 26 mei   13.15 uur  middaggebed 
* kerk open tussen 13.00 en 15.00uur 
 
zondag 31 mei   10.00 uur  eredienst 
Pinksteren       (wel digitaal te beluisteren) 

 
 
 
 
 

Vanaf zondag 22 maart verzorgt ds. Saskia Ketelaar een verkorte 
digitale eredienst. Deze is te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.    
Hierop zijn ook de vespers op woensdag te beluisteren vanuit de 
Ger.Kerk (v). Dit zijn echter diensten zonder gemeenteleden. 

 

Het Middaggebed op dinsdagmiddag vervalt. Wel is de kerk open tussen 
13.00 en 15.00 uur voor gebed of een kaarsje te branden. Uiteraard 
volgens de richtlijnen van het RIVM 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Saskia Ketelaar,  

dhr. Henk Siersema of mevr. Marinka Mahu 


