
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. K. Hazeleger
(Ommen)     

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in 
onze gemeente

Educatie en toerusting



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

prop. H.L. Rodenhuis
(Kampen)

Barend van Kooten

diaconie en werk in 
onze gemeente

Educatie en toerusting



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

• ds. J.R. Lammers 
(van Schaffelaarweg 38)

en 

• mevr. E. Kuiper - van Nieuwkoop 
(Koning Lodewijklaan 256, Apeldoorn) 



Kindernevendienst

De kinderen komen vandaag niet terug in 
de kerk, maar kunnen opgehaald worden 
buiten bij Het Hoogepad.



Ook op zondag 25 april en 30 mei, hopen 
we jullie weer te zien.

Kom je ook?

Meld je dan met je ouders aan bij Gerda 
Horstman.

Meer informatie vindt u op de website



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



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



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 maart collecte: diaconie

– 28 maart collecte: werk in onze gemeente

– 28 maart uitgang: Educatie en toerusting

Collectes

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



PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is. Wat betekent 
Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij?

Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel 
Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in 
groepen, de PaasChallenge doen. 

De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor 
Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk. 

Diaconale collecte: PaasChallenge



In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen 
doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken 
waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor 
hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u 
jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord 
de kans om op een nieuwe manier in aanraking te 
komen met de boodschap van Pasen! 

De PaasChallenge van 2021 is een coronaproof QR-
codespel waarbij deelnemers in groepjes van twee 
personen (of meerdere personen mits uit één 
huishouden) mee kunnen doen. 

Diaconale collecte: PaasChallenge



Even weg van je beeldscherm, Pasen beleven op een 
fysieke en uitdagende manier. Het lijkt of je in een 
tijdmachine stapt, terug naar het jaar 30 van onze 
jaartelling. Opeens loop je door de straten van 
Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal 
kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met 
virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit 
middenin het verhaal van Pasen.

Geef aan de collecte  t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.

Diaconale collecte: PaasChallenge



Aanstaande woensdagmiddag 31 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 in Kerkklanken en op de website

Op woensdag 31 maart van 19.30 tot 20.30 
biedt ds. Theunisse in het koor van de kerk een 
Lectio Divina aan. Er is gelegenheid voor 
maximaal 15 deelnemers. We zullen op ruime, 
veilige afstand van elkaar zitten in het koor van 
de kerk. Neem graag een eigen Bijbel mee.

Aanmelden bij ellenvankooten@gmail.com.

Lectio Divina



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

Donderdag 
1 april

Vrijdag 
2 april

19.00 prop. H.L. Rodenhuis
(Kampen)

19.30 passie-concert

19.00 ds. A. Theunisse
(H.A.)



Volgende diensten

Zaterdag
3 april

Zondag 
4 april

19.00 ds. A. Theunisse
(vesper)

10.00 ds. A. Theunisse
(gezinsdienst)

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


