
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. J.C. Gijsbertsen
(Garderen)

Ben van Gils

diaconie en werk in onze 
gemeente

IZB



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. E.G.H. Laseur
(West Maas en Waal)

Bea Dijkgraaf

diaconie en werk in onze 
gemeente

IZB



De overheid heeft vrijdagavond in de persconferentie 
een versoepeling van de maatregelen afgekondigd.

De Kerkenraad zal zich de komende dagen beraden op 
de consequenties voor de eredienst.

Houdt aub Scipio en/of de website in de gaten.

Versoepeling maatregelen



Bloemengroet

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

• mevr. J.H. Hoeve – Mulderij 
(Mignonstraat 1, Apeldoorn)

en

• fam. van Beek – Dolman 
(Juffrouw Oosterweg 18)



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.:

– 16 jan. collecte: diaconie

– 16 jan. collecte: werk in onze gemeente

– 16 jan. IZB

Collectes

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



Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de 
hele gemeente. Het werk van IZB is erop gericht dat 
gemeenten en gemeenteleden in hun directe 
omgeving leven als getuige van Christus. 

Elke gemeente en elke context vraagt om een eigen 
aanpak; daarom is hun dienstverlening veelzijdig, 
toegespitst op de gemeente.

Uitgangscollecte IZB

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



Via IZB Focus adviseren en ondersteunen ze 
kerkenraden en gemeenten bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van missionair beleid. Ze helpen hen om te 
werken aan missionaire bewustwording, het 
vergroten van draagvlak voor activiteiten.

Voor de nascholing en toerusting van predikanten 
hebben ze een aparte afdeling opgezet, Areopagus, 
centrum voor contextuele en missionaire 
verkondiging.

Uitgangscollecte IZB



Op dit moment zijn er via IZB Impact meer dan 20 
missionaire (pioniers)projecten, de meeste in of rond 
de grote steden.

Jaarlijks zenden ze ruim 400 jongeren uit, voor IZB 
Dabar: evangelisatie- en recreatiewerk op campings in 
Nederland. 

Uitgangscollecte IZB

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



Aanstaande woensdagmiddag 19 januari 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



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
23 januari

19.00 ds. E.G.H. Laseur (digitaal)
(West Maas en Waal)

10.00 ds. A. A. Theunisse (digitaal)
(Voorbereiding H.A.)

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



Op zondag 6 februari zijn Cobi en Thomas Roest 
tijdens de ochtenddienst aanwezig. We willen dan in 
een vraaggesprek Cobi en Thomas hun ervaringen in 
Thailand laten delen.

Omdat veel gemeenteleden d.m.v. van hun 
nieuwsbrief op de hoogte blijven van hun ervaringen 
in Thailand, zijn er mogelijk ook gemeenteleden die 
een persoonlijke vraag hebben voor Cobi en Thomas.

Cobi en Thomas Roest in Nederland



Het zou mooi zijn als we jullie vragen mee kunnen 
nemen in het vraaggesprek. 

Heb jij een vraag voor Cobi en Thomas deel deze dan 
met: Jan.vijfhuizen@hgbb.nl

Cobi en Thomas Roest in Nederland





Apeldoorn geeft warmte

actie vanuit Apeldoornse kerken, het Leger 

des Heils en de Eyup Sultan moskee om 

mensen met de laagste inkomens te helpen. 

De hoge energieprijzen en inflatie brengen mensen met de laagste inkomens in 

de problemen. Soms slaan mensen warme maaltijden over om geld te besparen! 



Apeldoorn geeft warmte

De overheid compenseert huishoudens 

met gemiddeld 400 euro. 

Niet iedereen heeft zo’n bijdrage echt nodig. 

En voor mensen met de laagste inkomens is het 

echt niet voldoende om uit de problemen te zijn.

Daarom deze actie van verbondenheid. Juist in deze tijd!



Apeldoorn geeft warmte

Stand van giften op 11 januari: € 40.543,79. 

Een mooi begin!

We hopen ruim een ton in te zamelen

om duizend huishoudens in de gemeente 

Apeldoorn 100 euro te kunnen geven via

waardebonnen voor dagelijkse boodschappen. 



Apeldoorn geeft warmte

Giften zijn welkom op de rekening van

het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP): 

NL 51 RABO 0319 7141 44  (ANBI)

o.v.v. gift Apeldoorn geeft warmte. 

Of geef via de QR-code hiernaast.

www.cnap-apeldoorn.nl

http://www.cnap-apeldoorn.nl/


Apeldoorn geeft warmte

Alle informatie: ook om zelf een bijdrage 

aan te vragen, is te vinden op: 

www.cnap-apeldoorn.nl

Vragen? Mail naar 

apeldoorngeeftwarmte@gmail.com

http://www.cnap-apeldoorn.nl/
mailto:apeldoorngeeftwarmte@gmail.com


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

Afkondigingen


