
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

Kerk-in-Actie: Indonesië



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
(brondienst)

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in 
onze gemeente

Kerk-in-Actie: Indonesië



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. M.A. te Winkel-van den Enk 
(Loenenseweg 33)

en 

• mevr. G.H. de Bruin – Hartgers
(Lierderstraat 49, Lieren) 



Bloemengroet

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

• mevr. M.A. te Winkel-van den Enk 
(Loenenseweg 33)

en 

• mevr. G.H. de Bruin – Hartgers
(Lierderstraat 49, Lieren) 



1. Bent u in de kerk: 

• Er is iemand beschikbaar in de zijbeuk 
aan de Dorpstraatzijde

• Verlaat de kerk via de deur van de 
Pastorie of Parkeerplaats en kom via de 
deur onder de toren weer naar binnen

2. Bent u thuis: Na afloop van de dienst wordt 
een telefoonnummer getoond dat u kan 
bellen.

Heeft u behoefte aan

Persoonlijke Voorbede na de dienst



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;
• de ledenlijst.



Nu ook verjaardagen

Nu is ook de verjaardagenlijst van onze 
gemeente beschikbaar. 

Als u bent ingelogd kunt u de contactgegevens 
en verjaardagen 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.:

– 21 maart collecte: diaconie

– 21 maart collecte: werk in onze gemeente

– 21 maart uitgang: Kerk-in-Actie: Indonesië

Collectes

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



Het is zo ongelijk verdeeld in de wereld. Op sommige 
plekken is obesitas een gevaar voor de volksgezondheid, 
op andere plekken lijden mensen honger. Dat komt 
onder andere voor op Java, waar boeren en boerinnen 
soms niet of nauwelijks kunnen rondkomen van de 
schamele opbrengsten van hun land. 

Kerk in Actie helpt hen. Door anders te werken hebben 
ze genoeg te eten hebben en zelfs nog geld over om in 
te investeren in betere materialen of duurzame 
landbouw.. 

De hongerigen voeden in Indonesië

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



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 31 maart.

Geen uitzending op woensdag



De brondienst van 
21 maart wordt ingevuld met een bijdrage van 
Jan Vijfhuizen over het geloof en zijn dagelijks 
leven als manager van het laboratorium van de 
Gelre ziekenhuizen.

De nabespreking zal in de kerk gehouden 
worden.

Voor de brondienst is reservering nodig. 

Brondienst

Meer informatie vindt u op de website en in de app



Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website

Altijd al benieuwd geweest naar de cultuur en 
geloofsbeleving van migrantenchristenen in 
Nederland? 

Middels 2 online trainingen op 31 maart en 14 
april, willen we kennis, ontmoeting en 
uitwisseling met de Farsi-kerk in Amersfoort. 

Iran-kerk in Amersfoort



Zondag 28 maart, Palmzondag, hopen we 
jullie weer te zien met Palmpasenstok.

Kom je ook?

Meld je dan met je ouders aan bij Gerda 
Horstman.

Meer informatie vindt u op de website



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

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

De morgendienst zal om 10.00 beginnen.

Corona-maatregelen



Volgende diensten

Vanavond

Zondag 
28 maart

19.00 ds. A. Theunisse
(brondienst)

10.00 ds. K. Hazeleger
(Ommen)

19.00 prop. H.L. Rodenhuis
(Kampen)



Volgende diensten

Zondag 
28 maart

10.00 ds. K. Hazeleger
(Ommen)

19.00 prop. H.L. Rodenhuis
(Kampen)


