
Welkom

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. D. van Meulen
(Epe)

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in 
onze gemeente

verwarming kerk



Welkom

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

dr. L. Westland
(Elburg)

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in 
onze gemeente

verwarming kerk



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

Afkondigingen



Bloemengroet

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

• mevr. E.W. de Groot – Boers 
(Tullekensmolenweg 28)

en 

• dhr. B.E.H. Jansen  
(Zichtweg 40, Apeldoorn) 



Bloemengroet

De bloemen van de morgendienst gingen 
als een bemoedigende groet van de 
gemeente naar

• mevr. E.W. de Groot – Boers 
(Tullekensmolenweg 28)

en 

• dhr. B.E.H. Jansen  
(Zichtweg 40, Apeldoorn) 



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



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



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.:

– 27 dec collecte: diaconie

– 27 dec collecte: werk in onze gemeente

– 27 dec uitgang: verwarming kerk

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. 



Er is komende woensdag geen extra uitzending.

Extra uitzending op woensdag



Vrijdag 1 januari is er om 10.30 uur een 
nieuwjaarsuitzending via kerkdienstgemist, 
waarin ds. Theunisse ons toe zal spreken.

Nieuwjaarsbijeenkomst



Volgende diensten

Vanavond

Donderdag 
31 december

19.00 dr. L. Westland
(Elburg)

19.30 ds. Theunisse
(oud jaar)



Volgende diensten

Zondag 
3 januari

09.30 ds. J. Lammers
(doopdienst)

19.00 ds. P. van der Meulen
(Apeldoorn)



Volgende diensten

Donderdag 
31 december

Zondag 
3 januari

19.30 ds. Theunisse
(oud jaar)

09.30 ds. J. Lammers
(doopdienst)

19.00 ds. P. van der Meulen
(Apeldoorn)


