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Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

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

Ben van Gils

diaconie en werk in onze 
gemeente

Iran Kerk



Vanaf vandaag zal het weer mogelijk zijn om de 
diensten fysiek bij te wonen. Conform het advies van 
PKN met voorlopig maximaal 50 kerkgangers. 

Versoepeling maatregelen



Zoals geadviseerd door PKN beperken we het (effect van) 
zingen in de kerk door:
– minder coupletten te zingen;
– liederen voor te dragen;
– te kiezen voor luisterliedjes (filmpjes) waarbij er in de

kerk niet gezongen wordt, maar de lofzang thuis door 
kan gaan;

– ingetogen te zingen. 

Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen.

Corona - zingen



Maximaal 50 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 - toegang

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. 

U kunt de deur bij de parkeerplaats gebruiken.

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

Corona - kwetsbaren

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app



Bloemengroet

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

• fam. Buitenhuis - Kers 
(Keizersmantel 44)

en

• mevr. M. Wilbrink – Kramp 
(Vlinderstraat 27)



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.:

– 23 jan. collecte: diaconie

– 23 jan. collecte: werk in onze gemeente

– 23 jan. Iran Kerk

Collectes

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



Sinds 2020 hebben we contact met de Irankerk in 
Amersfoort en ondersteunen we hun financieel. 

De GFNI (Gereformeerde Farsi-Nederlandse 
Integratiediensten) richt zich op Farsi-sprekende 
christenen en zoekers, primair van Iraanse afkomst, in 
Nederland. 

Uitgangscollecte Iran kerk

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



De GFNI organiseert al tien jaar lang, tweemaal per 
maand, samenkomsten in Amersfoort waar het 
evangelie in het Farsi en Nederlands wordt gebracht. 

Het primaire doel van de GFNI is om Farsi-sprekende 
christenen te helpen om goed te integreren met 
Nederlandse christenen in een thuisgemeente in hun 
woonplaats. 

Uitgangscollecte Iran kerk

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



Afgelopen jaar hebben we voor de zomer 2 digitale 
bijeenkomsten gehouden waarbij gemeenteleden van 
onze gemeente en die van de Irankerk met elkaar in 
gesprek gingen over geloofsbeleving en cultuur. Een 
mooie manier om nader kennis met elkaar te maken.

Daarnaast is Adriaan Theunisse in juli 2020 voor 
gegaan in een dienst van de Irankerk.

Uitgangscollecte Iran kerk

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



Actie Kerkbalans
Vanaf 17 januari zijn de brieven voor de Actie Kerkbalans 
rondgebracht.

Het thema is dit jaar: 

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis 
voor onze kerk. 

Van harte aanbevolen! 

Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website



Op zondag 30 januari en daarna verder om 
de twee weken hopen we jullie weer te 
zien.

Kom je ook?

Je hoeft je niet aan te melden.

Meer informatie vindt u op de website



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 2 februari.

Geen uitzending op woensdag



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



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

Leden van het gebedsteam dragen een groene badge.



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
30 januari

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

10.00 ds. A. A. Theunisse
(Bediening H.A.)

19.00 ds. A. Theunisse
(Dankzegging H.A.)



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

Afkondigingen


