
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. de Graaf
(Lieren)

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in 
onze gemeente

Offin Children’s Centre 
Ghana



De afkondigingen zijn ook te lezen op de 
website en via de Scipio-app.

Afkondigingen





Op zondag 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



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.:

– 13 mei collecte: diaconie

– 13 mei collecte: werk in onze gemeente

– 13 mei uitgang: Offin Children’s Centre 
Ghana

Collectes

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



Wij ondersteunen sinds 2005 het Offin
Children’s Centre. Zij bieden wezen en 
kwetsbare kinderen in de districten Offinso en 
daarbuiten een standaard huis, 
gezondheidszorg  en onderwijs.

Ook in Ghana heerst het Corona virus. Hierdoor 
zijn de extra inkomsten voor opvang van 
externe kinderen weggevallen.

Collectes Ghana

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



Vakantiegeld Samen Delen 2021

een teken van verbondenheid

Ook wij doen dit jaar mee met 
deze gezamenlijke actie van 30 kerken.
Omdat we geloven in samen delen. Doet u mee? 

Geven of ontvangen? 

Welkom om te delen met een plaatsgenoot. 
Simpel geven? Gebruik de QR-code

Moet u van weinig rondkomen? Doe een aanvraag!

Geven & aanvragen tot en met 3 juni 2021    

www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl 



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 26 mei.

Geen uitzending op woensdag



Tour de Compassion

Voor gezinnen in extreme armoede heeft 
COVID-19 grote gevolgen. Veel landen waar 
Compassion werkt, zijn nog in lockdown. 
Thuisblijven betekent geen werk, geen 
inkomen en dus geen eten of geld om de 
huur te betalen. 

De allerarmsten zijn op dit moment uiterst 
kwetsbaar.
Meer informatie vindt u in Kerkklanken, de website en Scipio-app



Tour de Compassion



Erik Franken gaat zich vandaag inzetten 
d.m.v. een fiets-challenge.

Daarom de vraag aan u gemeente, om 
ondersteuning te geven voor deze actie. 

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



Wie wel eens in Afrika een kerkdienst heeft 
meegemaakt of met christenen uit Iran heeft 
gebeden, weet hoe inspirerend dat kan zijn!

Doe a.s. zaterdag vanaf 20.00 uur mee met de 
online tour van de GZB.

Het is een online reis door de wereldkerk, op 
weg naar Pinksteren.

Het thema is: Houd het vuur brandend!

Houd het vuur brandend





Dit zal ook het thema zijn van de dienst op 1e 
Pinksterdag.

En bij de wandel/puzzeltocht op 2e Pinksterdag 
zal dit thema ook terugkeren.

Deze vreemde tijd waarin de verbinding met 
elkaar zo moeilijk is geworden, biedt misschien 
juist tijd en gelegenheid voor deze verbinding 
met de wereldkerk.

Houd het vuur brandend



Meer informatie vindt u op de website

Op zondagavond 16 mei 2021 is er weer 
Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en 
omliggende dorpen. 

We zijn van plan te gaan bidden voor Jeugd in 
en na coronatijd, Jeugdleiders en Aansluiting 
van de generaties in onze kerken.

Interkerkelijk gebed



Volgende diensten

Zondag 
16 mei

10.00 ds. A. Theunisse
(doopdienst)

19.00 ds. Klein Kranenburg
(Olst)


