
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

Kerk-in-Actie: Zuid-
Afrika



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

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

Bert Noordegraaf

diaconie en werk in 
onze gemeente

Kerk-in-Actie: Zuid-
Afrika



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. A. Visch 
(Loenenseweg 6)

en 

• mevr. B.J. Reinders - ten Have 
(Klein Canada 60) 



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.:

– 4 april collecte: diaconie

– 4 april collecte: werk in onze gemeente

– 4 april uitgang: Kerk-in-Actie: Zuid-Afrika

Collectes

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



Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie 
jongeren in Pretoria de cirkel van armoede en 
uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in 
hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en 
jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te 
maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het 
verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, 
vakantiekampen en trainingen groeit hun 
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden 
om hun leven vorm te geven.. 

Uitgangscollecte: Zuid-Afrika



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 14 april.

Geen uitzending op woensdag



Volgende diensten

Zondag 
11 april

10.00 ds. E. Laseur
(West Maas en Waal)

19.00 ds. J. Lammers
(zangdienst)


