
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
(themadienst)

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in 
onze gemeente

Onderhoud kerkgebouw



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
(brondienst)

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

Onderhoud kerkgebouw



Focus – overzicht traject

blok 0

blok 1 blok 3 blok 5

blok 2 blok 4 blok 6

najaar 2019 voorjaar 2020

winter 2020 najaar 2020

winter 2021

Vandaag



Focus – overzicht blok 5

Thema: Veranderd door Jezus

#1 Uitverkoren vreemdelingen

#2 Koninklijke priesters

#3 Geroepen tot verantwoording

#4 Tegen de stroom in

blok 5

Vandaag



Na de ochtenddienst zal er online weer een 
preekbespreking georganiseerd worden. 

Net zoals na de dienst van 7 maart vindt u op 
de website de Zoom link naar deze 
bijeenkomst. We hopen u te mogen 
‘ontmoeten’.

Nabespreking

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



Meer informatie vindt u op de website

Zo doe je mee:

• Ga naar www.hgbb.nl

• Ga naar “kalender”

• Klik bij 18 april op “nabespreking”

• Volg de aanwijzingen

• Nabespreking met gemeenteleden

• WELKOM!

ZOOM-nabespreking om 11.15



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. H. Wulfsen – van de Pol 
(Tullekensmolenweg 75A)

en 

• mevr. M. den Hartog 
(Eekschillersdreef 334, Apeldoorn) 



Bloemengroet

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

• mevr. H. Wulfsen – van de Pol 
(Tullekensmolenweg 75A)

en 

• mevr. M. den Hartog 
(Eekschillersdreef 334, Apeldoorn) 



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



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.:

– 18 april collecte: diaconie

– 18 april collecte: werk in onze gemeente

– 18 april uitgang: onderhoud kerkgebouw

Collectes

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



Meer informatie vindt u op de website

Op zondagavond 18 april 2021 is er weer 
Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en 
omliggende dorpen. 

We zijn van plan te gaan bidden voor Kerken in 
Coronatijd en voor Stad, maatschappij en 
wereld.

Interkerkelijk gebed



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 28 april.

Geen uitzending op woensdag



Het thema van de avonddienst is

“De Bijbel en geweld”

met gelegenheid tot nabespreking in de kerk.

Brondienst 18 april

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



Volgende diensten

Vanavond

Zondag 
25 april

19.00 ds. A. Theunisse
(brondienst)

10.00 ds. A. de Graaf
(Lieren)

19.00 prop. B. Visser
(Houten)



Volgende diensten

Zondag 
25 april

10.00 ds. A. de Graaf
(Lieren)

19.00 prop. B. Visser
(Houten)


