
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. D. van Meulen
(Epe)

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in 
onze gemeente

diaconaal doel: MAF



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. C.E. Lavooij
(Vaassen)

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

diaconaal doel: MAF



Bloemengroet

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

• mevr. J.G. Hendriks – Hartgers
(Lierderstraat 66, Lieren) 

en 
• dhr. E. Bonhof 

(Atalanta 17)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij de mevr. 
Hendriks of dhr. Bonhof?

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.

Op dit moment 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.:

– 24 okt. collecte: diaconie

– 24 okt. collecte: werk in onze gemeente

– 24 okt. uitgang: diaconaal doel

Collectes

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



MAF is een non-profit vliegtuigmaatschappij 
met als doelstelling om iedereen waar hulp, 
goederen en het Evangelie moeilijk verkrijgbaar 
zijn te helpen. Dit doet MAF door de lucht, over 
wegen en over het water. Hulp moet voor 
iedereen toegankelijk zijn en niemand mag 
onbereikbaar zijn. 

Mission Avation Fellowship



MAF heeft 130 vliegtuigen. Deze vliegtuigen 
vliegen voor meer dan 2.000 kerken en 
(hulp)organisaties waarmee meer dan 1.650 
bestemmingen worden bereikt. Dit zijn 69.000 
vluchten per jaar waarmee rond de 189.000 
passagiers en bijna 7 miljoen kg vracht per jaar 
wordt vervoerd. MAF Nederland is gevestigd op 
vliegveld Teuge.

Mission Avation Fellowship



Aanstaande woensdagmiddag 27 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



Op zondag 7 november 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



Schoenendoosactie
In de komende kerkklanken 

vindt u de actiefolder.

Doet u / doe jij mee?!

Inleveren kan op zondag 7 

en 14 november of bij Gerda 

Horstman.

Voor vragen of extra folders 

kunt u Linda Buitenhuis 

bellen. 



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



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

Afkondigingen



Volgende diensten

Vanavond

Zondag 
31 oktober

19.00 ds. C.E. Lavooij
(Vaassen)      

10.00 ds. J. Lammers

19.00 ds. A. Theunisse
(brondienst)


