
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Hoek
(Veenendaal) 

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in 
onze gemeente

Kerk-in-Actie:
Pioniersplekken



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

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

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

Kerk-in-Actie :
Pioniersplekken



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

• dhr. W.A.J. Engel 
(Freule Hartsenplein 10)

en 

• dhr. H. Zevenbergen 
(Koningspage 1/H) 



Bloemengroet

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

• dhr. W.A.J. Engel 
(Freule Hartsenplein 10)

en 

• dhr. H. Zevenbergen 
(Koningspage 1/H) 



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.



Nu ook de ledenlijst

Binnen onze gemeente-app is de ledenlijst van 
onze gemeente nu beschikbaar. Als u bent 
ingelogd kunt u de contactgegevens van 
gemeenteleden bekijken. 

Indien u wenst om niet zichtbaar te blijven in 
deze ledenlijst of indien huidige gegevens 
onjuist zijn, kunt u contact opnemen met het 
kerkelijk bureau via kerkelijkbureau@hgbb.nl of 
055-5062608.



Scipio app

Wilt u ook de app gaan gebruiken? 

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

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.v.:

– 28 feb collecte: diaconie

– 28 feb collecte: werk in onze gemeente

– 28 feb uitgang: Kerk-in-Actie: 

pioniersplekken: de dorstigen laven

Collectes

Meer informatie vindt u in Kerkklanken, de website en Scipio-app



Het aantal kerkgangers in Nederland neemt af, 
maar een groeiende groep mensen is op zoek naar 
zingeving. Ze hebben het misschien goed voor 
elkaar, maar tegelijkertijd is er het gevoel iets te 
missen. Op deze ‘dorst’ naar zin speelt de 
Protestantse Kerk in door mensen een plek te 
bieden waar ze zingeving en saamhorigheid kunnen 
vinden. Pioniersplekken in heel Nederland zijn zo 
een bron van levend water voor iedereen die op 
zoek is naar zin.

De dorstigen laven

Meer informatie vindt u op de website



Dinsdagavond 2 maart is de toerustingavond
voor wijkteams.
Deze avond wordt in de kerk gehouden en kan 
via kerkdienstgemist gevolgd worden. 

De avond is bedoeld voor alle werkers in de 
wijkteams en voor alle geïnteresseerde 
gemeenteleden.

Toerustingsavond wijkteams

Meer informatie vindt u in Kerkklanken, de website en Scipio-app



Aanstaande woensdagmiddag 3 maart is er een 
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. 

Uitzending op woensdag

Meer informatie vindt u in Kerkklanken, de website en Scipio-app



Meer informatie vindt u op de website en de Scipio-app

Op advies van de Protestantse Kerk Nederland 
heeft de kerkenraad besloten voorzichtig meer 
perspectief te bieden bij de eredienst.

Zo zal het weer mogelijk worden om met 30 
gemeenteleden de diensten bij te wonen en 
zullen we weer voorzangers vragen om ons te 
ondersteunen bij de samenzang.

De morgendienst begint dan weer om 10.00.

Corona-maatregelen



Meer informatie vindt u op de website en de Scipio-app

Op 7 maart zal de ochtenddienst nog een 
online-dienst zijn in verband met de 
nabespreking die via ZOOM zal plaatsvinden.
Deze dienst start nog om 09.30.

Bij de avonddienst zal het mogelijk zijn voor 30 
gemeenteleden om plaatsen te reserveren.

Corona-maatregelen 7 maart



Meer informatie vindt u op de website en de Scipio-app

Bij de avonddienst van biddag zal het mogelijk 
zijn voor 30 gemeenteleden om plaatsen te 
reserveren.

Deze dienst begint om 19.30.

Corona-maatregelen 10 maart



Meer informatie vindt u op de website en de Scipio-app

Zowel bij de morgendienst als bij de 
avonddienst zal het mogelijk zijn voor 30 
gemeenteleden om plaatsen te reserveren.

De morgendienst zal om 10.00 beginnen.

Corona-maatregelen 14 maart



Volgende diensten

Vanavond

Zondag 
7 maart

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

09.30 ds. A. Theunisse
(Themadienst)

19.00 ds. K. van Meijeren
(Emmeloord)
reservering mogelijk


