
Welkom in de morgendienst
Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. E. Fockens
(Klarenbeek)

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in 
onze gemeente

Nieuw missionair werk



Welkom in de avonddienst
Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. C.E. Lavooij
(Vaassen)

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in 
onze gemeente

Nieuw missionair werk



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 extra ruimte (nu er geen maximum 
meer geldt). Maar we blijven afhankelijk van de 
verdeling over de beschikbare rijen en stoelen. 
Tijdens de gehele dienst mag er weer gezongen 
worden.

Corona

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



In verband met de resterende maatregelen van 
de overheid, wordt u nog steeds verzocht:
• gebruik te maken van het 

reserveringssysteem
• 1,5 meter afstand te houden

Let op de 1,5 meter tijdens loopbewegingen en 
als u met iemand in gesprek gaat.

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
• dhr. J. van der Meer 

(Koningspage 110) 
en 
• mw. M.H. Draaijer

(Herman Coertsweg 11) 



In de zijbeuk aan de Dorpstraat kant is iemand 
beschikbaar.
Via de deur waar u bent binnen gekomen kunt 
u de kerk verlaten en via de ingang onder de 
toren weer komen.
Mondkapje is niet meer nodig, 1.5 mtr afstand 
houden wel. 

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.:
– 1 aug. collecte: diaconie
– 1 aug. collecte: werk in onze gemeente
– 1 aug. uitgang: Nieuw missionair werk

Collectes

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



Aanstaande woensdagmiddag 4 augustus 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 
8 augustus

19.00 ds. C.E. Lavooij
(Vaassen)

10.00 J.H. van Osch 
(Vaassen)

19.00 dhr. Marc v.d. Broek 
(Apeldoorn) Zangdienst


