
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

Open Doors



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

dr. A. Plaisier
(Amersfoort) 

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in 
onze gemeente

Open Doors



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

Afkondigingen



Met de gewijzigde inrichting van de kerk is het 
mogelijk nu meer gemeenteleden toe te laten.

Het geeft nu al extra ruimte (nu een maximum 
van 60 geldt). Maar we blijven afhankelijk van 
de verdeling over de beschikbare rijen en 
stoelen. 

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

Corona

Meer informatie vindt u op de website en in de Scipio-app



De komende week zal de Kerkenraad besluiten 
over de mogelijkheid om vanaf zondag 27 juni:

- te verruimen van 60 gemeenteleden naar 
100 (rekening houdend met 1,5 meter)

- weer te gaan zingen

Zoals altijd volgt de Kerkenraad daarbij het 
advies van Protestantse Kerk Nederland.

Corona

Meer informatie vindt u op de website en in de Scipio-app



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 en in de Scipio-app



Bloemengroet

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

• fam. J. Wissink – Boer 
(Prinses Irenelaan 21, Dieren) 

en 
• mevr. B.C. van Gils – Lourens 

(Dorpersveld 805, Apeldoorn) 



Op zondag 11 juli 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.:

– 20  juni collecte: diaconie

– 20 juni collecte: werk in onze gemeente

– 20 juni uitgang: Open Doors

Collectes

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



In het recent verschenen magazine van Open 
Doors staat het verhaal van dominee Jeremiah
uit Nigeria. Hij zit tussen de verschroeide 
overblijfselen van zijn huis als hij vertelt over 
de aanval op zijn dorp. ‘Wij hebben de regering 
om hulp gesmeekt’ zegt hij maar die deed 
niets. Het geweld van Fulani-strijders gaat door.

Collecte Open Doors

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



Uw bijdrage:

- is nodig voor het organiseren van een training 
die gericht is op traumazorg;
- helpt een jongere zich door training, mentaal 
voor te bereiden op geloofsvervolging;
- helpt een kwetsbare weduwe aan een 
startkapitaal om een eigen bedrijfje op te 
zetten om in het eigen onderhoud te  voorzien. 

Collecte Open Doors

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





Aanstaande woensdagmiddag 23 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 
27 juni

19.00 dr. A. Plaisier
(Amersfoort) 

10.00 ds. A. Theunisse
(Heilig Avondmaal)

19.00 ds. A. Theunisse
(Heilig Avondmaal)


