
Welkom

Voorganger:

Organist:

Collecte:

ds. A. Theunisse

Ben van Gils

diaconaal doel: de Herberg



Met wie vieren we de Kerstnachtdienst…?

Verzoek aan ieder die dit kan en leuk vindt:

• Houd je mobiel standby
• In de dienst wordt gevraagd een selfie te maken en 

door te sturen naar scriba@hgbb.nl
• Zet je naam en plaatsnaam erbij
• De foto’s worden via de beamer getoond 
• Zo kunnen we elkaar toch even ‘zien’

mailto:scriba@hgbb.nl


U kunt uw gaven geven aan de collecte van kerstavond 
door een overschrijving naar de rekening van 

NL87 RABO 0306 0000 24 
t.n.v.
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
o.v.v.
Collecte voor de Herberg

Collectes

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



Het inloophuis ‘De Herberg’ dateert reeds van 1978. De 
plaatselijke kerken geven op deze wijze uiting aan 
maatschappelijke dienstbaarheid voor de Apeldoornse
samenleving. De naam staat symbool voor gastvrijheid. 
‘De Herberg’ wil een plaats zijn, waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, waar gelegenheid is om zich even 
terug te trekken uit de hectiek van het leven en de zorgen 
van alle dag, waar mensen hun verhaal kwijt kunnen, 
omdat ze er een luisterend oor vinden.

Collecte De Herberg



‘De Herberg’ is er voor iedereen, ongeacht ras of geloof. 
Het is een plek waar mensen kunnen zijn zoals ze zijn, 
waar ze zichzelf kunnen zijn.

‘De Herberg’ wordt o.a. betaald door de plaatselijke 
kerken en wordt gedragen door de inzet van vele 
vrijwilligers

Collecte De Herberg



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 5 januari.

Geen uitzending op woensdag



Volgende diensten

Zaterdag
25 december 

Zondag
26 december

10.00 ds. A. Theunisse (digitaal)
(Eerste Kerstdag)

10.00 ds. J. Ouwehand (digitaal)
(Ilpendam)

19.00 ds. K. Hazeleger (digitaal)
(Westerhaar)



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

Afkondigingen


