
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse

Ben van Gils

diaconie en werk in 
onze gemeente

najaarszending



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



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
(zangdienst)

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in 
onze gemeente

najaarszending



Bloemengroet

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

• mevr. J. Kerkdijk – Wilbrink
(Dorpstraat 30/M)

en
• familie Tromp – Hendriks 

(Libellestraat 8)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij mevr. 
Kerkdijk of familie Tromp?

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



Maximaal 100 kerkgangers kunnen afstand 
houden door een lege rij en twee lege stoelen.

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

Aanmelden is verplicht 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 - aanscherping

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



De dienst der offerande is een wezenlijk 
onderdeel van de eredienst. Tijdens het 
collecte moment kunt u uitsluitend digitaal 
geven via de Scipio app. 

Mocht u niet digitaal kunnen of willen geven, 
dan kunt u bij het verlaten van de kerk uw gift  
in de collectezak doen (bij voorkeur met de 
bekende collecte bonnen).

Collectes en corona

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



Ook kunt u uw gaven blijven geven aan 
de drie collectes door een overschrijving naar 
de rekening van Kerkrentmeesters Hervormde 
Gemeente, NL87 RABO 0306 0000 24 o.v.v.:

– 14 nov. collecte: diaconie

– 14 nov. collecte: werk in onze gemeente

– 14 nov. uitgang: najaarszending

Collectes

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



Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te 
maken met discriminatie en zelfs huiselijk 
geweld. 

Een vrouwencentrum voor pastorale studies 
waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat 
dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen. 

Collecte najaarszending

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



Het centrum biedt vrouwen een bijbels-
theologische opleiding waarna ze actief kunnen 
worden in de kerk of samenleving. Dit geeft 
hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. 

Het centrum helpt de vrouwen ook als ze 
juridische of medische hulp nodig hebben na 
huiselijk geweld. 

Collecte najaarszending

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









Op zondag 21 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



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.



Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website

Aanstaande woensdagmiddag is er geen 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. 

De volgende uitzending is op 24 november.

Geen uitzending op woensdag



Meer informatie vindt u op de website

Op zondagavond 21 november 2021 is er weer 
Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en 
omliggende dorpen. 

We zijn van plan te gaan bidden voor:
- de realisatie van een Jeugdhonk in Zuidbroek;
- de Discovery Bible Study bij Filadelfia;
- actuele problemen in de Gemeente
Apeldoorn.

Interkerkelijk gebed



Zondagavond 21 november 2021 is er weer een 
brondienst.

Na afloop is er een nabespreking in Het 
Hoogepad.

Hou website en Scipio in de gaten, mocht er 
nog iets veranderen naar aanleiding van de 
corona-maatregelen.

Nabespreking brondienst



Volgende diensten

Vanavond

Zondag  
21 november

19.00 ds. A. Theunisse
(zangdienst)

10.00 ds. A. Theunisse
(gedenken overledenen)

19.00 ds. A. Theunisse
(brondienst)



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

Afkondigingen


