
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J.R. Lammers

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in 
onze gemeente

verwarming kerk



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. W.G. van Iperen
(Barneveld)

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

verwarming kerk



Bloemengroet

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

• mevr. G.J.J. Plas - Efdé
(Stepraedthof 11, Apeldoorn) 

en 
• mevr. A.B. Klomp – Hissink

(De Wierse 10, Ugchelen)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij mevr. Plas 
of mevr. Klomp?

U kunt na afloop van de dienst in het koor 
de bloemen en het kaartje ophalen.



De Kerkenraad heeft de besluitvorming over 
verdere versoepeling van maatregelen nog niet 
afgerond.

Voor de diensten van 3 oktober kunt u op de 
bekende manier plaatsen reserveren.

We hopen de komende week meer te kunnen 
vertellen via de afkondiging van 3 oktober, 
website en Scipio-app.

Corona - versoepeling



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 - maatregelen

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



We zijn dankbaar dat steeds meer 
gemeenteleden de dienst in de kerk bij willen 
wonen.

We verwachten dat we nog geruime tijd te 
maken hebben met reservering en 1,5 meter.

Daarbij loopt u een steeds grotere kans dat het 
niet meer mogelijk lijkt te reserveren.

Dankbaarheid



Stuur dan uiterlijk vrijdag een mail naar de 
scriba of bel!

Daarmee krijgen we zicht op het aantal 
reserveringen en gaan we ons best doen om:

- het aantal plaatsen te optimaliseren door nog 
wat te schuiven;
- gemeenteleden die elke zondag naar de kerk 
komen begrip te vragen om een keer hun plek 
ter beschikking te stellen.

Reservering en kerk al vol?



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.:

– 26 sept. collecte: diaconie

– 26 sept. collecte: werk in onze gemeente

– 26 sept. uitgang: verwarming kerk

Collectes

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



Aanstaande woensdagmiddag 29 september 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





Op de zondagen 10 en 24 oktober en verder 
(om de twee weken) 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











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

Afkondigingen



Deze brondienst heeft als thema:

God en de holocaust.

Brondienst 3 oktober



Volgende diensten

Vanavond

Zondag 
3 oktober

19.00 ds. W.G. van Iperen 
(Barneveld) 

10.00 ds. A. Theunisse

19.00 ds. A. Theunisse
(brondienst)


