
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J.A. Woudenberg
(Apeldoorn)

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in 
onze gemeente

Werelddiaconaat



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. W.J.J. Koelewijn
(Renkum) 

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in 
onze gemeente

Werelddiaconaat



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

Afkondigingen



In verband met de verruiming van de 
maatregelen van de overheid is het mogelijk 
met meer dan 30 gemeenteleden naar de kerk 
te komen.

Het maximum is nu 60. Maar we blijven 
afhankelijk van de verdeling over de 
beschikbare rijen en stoelen. 

Bij het afsluitende lied mag er meegezongen 
worden op “spraakniveau”.

Corona



In verband met de aangescherpte maatregelen 
van de overheid, wordt u nog steeds verzocht:

• gebruik te maken van het 
reserveringssysteem

• een mondkapje te dragen tijdens 
loopbewegingen door de kerk

• 1,5 meter afstand te houden

• niet te zingen (behalve bij het laatste lied)

Corona

Meer informatie vindt u op de website



Bloemengroet

De bloemen van deze dienst gaan als een 
bemoedigende groet van de gemeente naar

• dhr. J.N. v.d. Wilt 
(Ds. van Krevelenweg 14) 

en 
• fam. L.W. Kolk 

(Nobelstraat 18, Apeldoorn)



Bloemengroet

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

• dhr. J.N. v.d. Wilt 
(Ds. van Krevelenweg 14) 

en 
• fam. L.W. Kolk 

(Nobelstraat 18, Apeldoorn)



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.:

– 6 juni collecte: diaconie

– 6 juni collecte: werk in onze gemeente

– 6 juni uitgang: werelddiaconaat

Collectes

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



In het noorden van Oeganda leefden vrouwen 
in afgelegen dorpen jarenlang onder een 
schrikbewind. 

De Mothers’ Union, de vrouwenvereniging van 
de Orthodoxe Kerk in Oeganda, schiet deze 
vrouwen te hulp. Vrouwen zoals Sylvia, die voor 
acht kleinkinderen moet zorgen. Ze kreeg 
zaden zodat ze nu haar eigen groenten kan 
verbouwen. 

Collecte Oeganda



Ze leerde over hygiëne, zodat haar kinderen 
minder last hebben van diarree en malaria. Ze 
werd lid van een spaargroep. Ook haar relatie 
met haar man is inmiddels verbeterd.  

Vrouwen worden zelfverzekerder, gaan beter 
voor zichzelf en voor hun gezin zorgen. Ze gaan 
zich meer inzetten voor hun dorp en kerk. 

Collecte Oeganda

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 op de website

Op zondagavond 13 juni 2021 is er weer 
Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en 
omliggende dorpen. 

We zijn van plan te gaan bidden voor 
“verbinding met elkaar” binnen onze kerken en 
tussen onze kerken in Apeldoorn. En we gaan 
bidden voor “verbinding van onze kerken met 
de wijken” en hun bewoners.

Interkerkelijk gebed



Aanstaande woensdagmiddag 9 juni 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



Volgende diensten

Vanavond

Zondag 
13 juni

19.00 ds. W.J.J. Koelewijn 
(Renkum) 

10.00 dr. J. Hoek
(Veenendaal)

19.00 ds. A. Theunisse
(zangdienst)


