
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. M. van Dam
(IJsselmuiden) 

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in 
onze gemeente

evangelisatiewerk



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
(brondienst)

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in 
onze gemeente

evangelisatiewerk



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

• fam. W. Vrij 
(Loevestein 7, Ugchelen)

en 

• dhr. A.H. van den Beld
(Lierdererf 32, Lieren) 



Scipio app

U kunt de app nu al gebruiken:
• voor de collecte;
• om op de hoogte te blijven van nieuwe 

informatie op onze website;
• om berichten van wel-en-wee te ontvangen 

zoals geboortes, overlijdens, jubilea;
• om de 40-dagen-podcast te beluisteren;
• de bijbel, volgens ons bijbelrooster, te lezen.



Scipio app

Binnenkort voegen we toe:
• de ledenlijst van onze gemeente;
• verjaardagen van gemeenteleden.

Wilt u ook de app gaan gebruiken? 

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



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.v.:

– 21 feb collecte: diaconie

– 21 feb collecte: werk in onze gemeente

– 21 feb uitgang: evangelisatiewerk

Collectes

Meer informatie vindt u op de website



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 3 maart.

Geen uitzending op woensdag



De komende week geniet de fam. Theunisse
van een korte vakantie.

Voor pastorale vragen kunt u in deze tijd 
terecht bij uw pastorale wijkteam of bij ds. 
Lammers.

Vakantie



Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website

Het thema van vanavond is 

“christen en de overheid”

Vanavond brondienst



Volgende diensten

Vanavond

Zondag 
28 februari

19.00 ds. A. Theunisse
(brondienst)

09.30 dr. J. Hoek
(Veenendaal)

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


