
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
(doopdienst)

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

plaatselijk jeugdwerk



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
(zangdienst)

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in 
onze gemeente

plaatselijk jeugdwerk



Focus – overzicht traject

blok 0

blok 1 blok 3 blok 5

blok 2 blok 4 blok 6

najaar 2019 voorjaar 2020

winter 2020 najaar 2020

winter 2021 Vandaag

voorjaar 2021



Focus – overzicht blok 6

Thema: gezonden door Jezus

#1 Goed nieuws brengen

#2 Leerlingen zijn en leerlingen maken

#3 Geloven met hart en hand

#4 Recht doen

#5 Zorg voor de schepping als zending

Vandaag



Bloemengroet

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

• mevr. M. Klomp - van Dam 
(Loenenseweg 21) 

en 
• mevr. J.E. Velthuis – Wolters 

(Wolfskuilen 17, Lieren)



Bloemengroet

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

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



Als samenleving zijn we op weg om corona 
achter ons te laten.

Vanaf zondag 10 oktober gelden de volgende 
maatregelen:

• voor kwetsbaren: een gedeelte van de kerk 
is ingericht volgens 1,5 meter

• voor de meesten: in de rest van de kerk 
onderling wat afstand houden

Corona - maatregelen

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app



Maximaal 135 kerkgangers kunnen afstand 
houden door een lege rij en een lege stoel.

U kunt de deuren onder de toren of aan de 
pastoriekant gebruiken.

Aanmelden is nodig via kerk@hgbb.nl. Geef 
hierbij uw naam aan, welke dienst het betreft 
(datum, ochtend- en/of avonddienst) en met 
hoeveel personen u bent. 

Corona - versoepeling

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app



Voor kerkgangers die een grotere kans hebben 
om ernstig ziek te worden door Corona is een 
gedeelte in de kerk volgens de 1,5 meter 
ingericht. 

Voor dit gedeelte kunt u de deur bij de 
parkeerplaats gebruiken.

Reservering voor dit gedeelte blijft nodig via 
het reserveringssysteem of de scriba.

Corona - kwetsbaren

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app



Na deze dienst is er gelegenheid om 
persoonlijke voorbede te ontvangen, in de 
zijbeuk van de kerk aan de kant van de 
Dorpsstraat. 

Leden van het gebedsteam dragen een 
groene badge.



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.:

– 10 okt. collecte: diaconie

– 10 okt. collecte: werk in onze gemeente

– 10 okt. uitgang: plaatselijk jeugdwerk

Collectes

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



Aanstaande woensdagmiddag 13 oktober 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



Confessionele Kring

Op 13 oktober om 19.45 is er in de Dorpskerk 
in Vaassen een bijeenkomst met als thema:

“de drijfveren, geschiedenis en 
werkzaamheden/activiteiten van het

Leger des Heils, landelijk en in onze regio”

met als spreker Luitenant-kolonel Ine Voorham,

korpsofficier in Apeldoorn.

Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website









Op zondag 24 oktober en daarna 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



Wilt u het Nieuwe Liedboek bestellen?

Doe het via de Boekrol, tel. 506 2906

U steunt daarmee het evangelisatie-werk.

Nieuwe Liedboek



Wij willen elke vrijdag de kerk open gaan 
stellen voor mensen die in deze mooie ruimte 
een moment van stilte wil beleven.

Iedereen kan daar dan van 12:00 tot 14:00 
binnen lopen. 

Er zijn steeds twee gemeenteleden aanwezig 
om de bezoekers  te ontvangen en hen die daar 
om vragen te woord te staan.

Open Kerk

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



Wij zoeken vrijwilligers die één keer in de 
maand op een vrijdagmiddag twee uur 
aanwezig willen zijn, de eerste keer ter 
introductie samen met iemand van de 
missionaire werkgroep.

Namens de deze werkgroep:
Ger van Leeuwen, Jan Willem Bergman, 
Ben en Pia

Open Kerk

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



Binnenkort zijn er weer verkiezingen voor 
ouderlingen, diakenen en een 
kerkrentmeester (voorzitter). 

U kunt mensen voordragen met het 
formulier dat in Kerkklanken is toegevoegd 
of te vinden is op de website.

Verkiezingen

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



De formulieren kunnen worden ingediend 
in een bus die op 10 en 17 oktober  klaar 
staat onder de toren. 

Ook kunnen ze worden in de bus worden 
gedaan bij Jan Vijfhuizen of gemaild naar de 
scriba.

Verkiezingen

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



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

Afkondigingen



Volgende diensten

Het thema van de zangdienst van vanavond 
is:

Het is goed de Heer te loven

We zullen veel liederen zingen uit het 
nieuwe Liedboek. De liederen worden 
getoond met notenbalken.



Volgende diensten

Vanavond

Zondag 
17 oktober

19.00 ds. A. Theunisse
(zangdienst)      

10.00 ds. A. Theunisse

19.00 ds. H.W.J. Faassen
(Apeldoorn)


