
Welkom morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse

Barend van Kooten

diaconie en werk in 
onze gemeente

Kerk-in-Actie



Welkom avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Lammers

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in 
onze gemeente

Kerk-in-Actie



Focus – overzicht traject

blok 1

blok 2 blok 4 blok 6

blok 3 blok 5 blok 7

najaar 2019 voorjaar 2020

winter 2020 Vandaag



Focus – overzicht blok 3

Thema: Jezus in jouw wereld

#1 Waar God je roept

#2 Als het erop aankomt

#3 Toerusting in de gemeente voor buiten

#4 Kansen in het dagelijks leven

#5 Onze Vader 

Vandaag



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

Afkondigingen



In verband met de aangescherpte maatregelen 
van de overheid, wordt u verzocht:

• een mondkapje te dragen tijdens 
loopbewegingen door de kerk

• 1,5 meter afstand te houden

• niet te zingen

Corona

Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website



U kunt zich inschrijven voor de nieuwe 
focusboekjes per januari 2021.

Wie een nieuw boekje wil: graag aanmelden bij
karin.haijes@hgbb.nl  of 06 43 223 315

Kringleden krijgen via de kringleiders en 
hoeven niet aan te melden.

Focus in 2021



Bloemengroet

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

• mevr. J.R. Meijerink – Hendriks 
(Lierderstraat 11)

en 

• mevr. F. de Boer – Rozendal 
(E.J. Boksweg 20) 



Bloemengroet

Gemeentezijn doen we samen.

Wilt u vandaag de bloemen bezorgen bij 
één van onze gemeenteleden?

Kom dan na afloop van de dienst naar het 
koor. Dan ontvangt u van de ambtsdragers 
het adres en aanvullende informatie.



Kindernevendienst
In de komende periode kan iedereen het 
materiaal van vertelhetmaar blijven 
gebruiken. Het enige dat nodig is, 
is een gratis account 
aanmaken op 
de website:

https://vertelhetmaar.nl/

Meer informatie vindt u op de website





Kinderkerstfeest 20 december

De kinderen zijn van harte welkom vanaf 
9.15 uur in het HoogePad, voor de ouders is 
er dan de mogelijkheid om de dienst in de 
kerk bij te wonen. Aan het einde van de 
dienst kunnen de kinderen buiten 
opgehaald worden bij het HoogePad en dat 
zal zo rond  kwart voor 11 zijn. 

Meer informatie vindt u op de website



Kinderkerstfeest 20 december

Die ochtend willen wij samen naar 
kerstliedjes, kerstverhaal luisteren en kijken 
en onder het genot van drinken en iets 
lekkers samen knutselen en een spel doen. 
Het is een andere invulling natuurlijk als 
andere jaren maar wij hopen op een goede 
opkomst en een fijne ochtend met elkaar.

Meer informatie vindt u op de website



We vragen u om uw gaven te blijven geven aan 
de drie collectes door een overschrijving naar 
de rekening van Kerkrentmeesters Hervormde 
Gemeente, NL87 RABO 0306 0000 24 o.v.m.:

– 13 dec collecte: diaconie

– 13 dec collecte: werk in onze gemeente

– 13 dec uitgang: diaconaal doel

Collectes

Meer informatie vindt u op de website



Scipio app

We  collecteren nu al een paar maanden met 
de app. U kunt de app ook gebruiken om:
• op de hoogte te blijven van nieuwe 

informatie op de website;
• de bijbel, volgens ons bijbelrooster, te lezen.

Wilt u ook de app gaan gebruiken? 

Mail het KerkelijkBureau@hgbb.nl o.v.v. uw 
mailadres en IBAN-nummer. 



Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website

In Oekraïne worden veel weeskinderen, 
kinderen met gezondheidsproblemen of in een 
moeilijke thuissituatie, opgevangen in 
staatsinternaten. De voorzieningen zijn er 
minimaal en personeel is onverschillig ten 
opzichte van de kinderen. Geen fijne omgeving 
voor kwetsbare kinderen om op te groeien.

Collecte Kerk-in-Actie



Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website

De School van onze Dromen biedt in een veilige 
omgeving kinderen betere kansen en zet zich in 
om het speciaal onderwijs in internaten positief 
te veranderen. 

Kinderen leren meer vertrouwen in zichzelf en 
anderen te krijgen en hun talenten te 
ontwikkelen. 

Collecte Kerk-in-Actie



Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website

De komende periode is er elke week op 
woensdagmiddag 15.00 uur een extra 
uitzending vanuit de kerk. 

Met deze extra uitzendingen op 
woensdagmiddag willen we u bemoedigen en 
de lange week onderbreken. 

De uitzendingen kunnen via de kerkradio en via 
kerkdienstgemist gevolgd worden. 

Extra uitzending op woensdag



We hopen maximaal 30 kerkgangers in de 
morgendiensten in de kerk te kunnen 
verwelkomen.

In de week voorafgaand aan de dienst kunt u 
stoelen reserveren via de website.

Als u dit zelf niet kunt, kunt u iemand uit uw 
omgeving vragen of contact opnemen met de 
scriba.

Morgendiensten

Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website



Volgende diensten

Vanavond

Zondag 
20 december

19.00 ds. J. Lammers
(zangdienst)

09.30 ds. H.W.J. Faassen
(Apeldoorn)

19.00 ds. A. Schiebaan
(Beekbergen)


