
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Avondmaalscollecte:

Uitgangscollecte:

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

Ben van Gils

diaconie en werk in onze 
gemeente

Leprazending

Onderhoud kerkgebouw



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Avondmaalscollecte:

Uitgangscollecte:

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

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in onze 
gemeente

Leprazending

Onderhoud kerkgebouw



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



Ongeveer 80 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

• dhr. L.H. Kooman 
(Ds. van Krevelenweg 18)

en

• dhr. T.A.W. Meijerink 
(Lierderstraat 11, Lieren)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij dhr. Kooman of 
dhr. Meijerink?

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



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

– 30 jan. collecte: diaconie
– 30 jan. collecte: werk in onze gemeente
– 30 jan. avondmaal: Leprazending
– 30 jan. uitgang: kerkgebouw

Collectes

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



Avondmaalscollecte: Leprazending

De Leprazending wil leprapatiënten op weg helpen naar 
een gezond, hersteld en volwaardig leven. Ze zetten zich in 
voor onderzoek naar de bestrijding van lepra. Ze willen 
door hun werk heen de liefde van Jezus Christus voor 
mensen laten zien. Zij zijn hands-on en geven directe zorg. 
Het unieke van Leprazending zijn hun eigen ziekenhuizen, 
vakscholen en gemeenschapsprojecten. Daardoor heeft 
Leprazending veel eigen lepra-experts, die in direct 
contact staan met leprapatiënten. 



Avondmaalscollecte: Leprazending
De Leprazending is professioneel, maar met liefde en 
aandacht aan de individuele patiënt. Ze strijden tegen 
lepra op een professionele manier en verliezen de 
individuele patiënt niet uit het oog. Zij zien om naar een 
groep die behoort tot de allerarmsten en meest 
kwetsbaren ter wereld. Mensen die soms weggestopt, 
verstoten en vergeten worden. Mensen die vaak niet 
gezien of gehoord worden. Mensen die zonder hulp van 
buitenaf weinig kans hebben om uit de vicieuze cirkel van 
lichamelijk en geestelijk lijden te ontsnappen.



Actie Kerkbalans

In grote dankbaarheid delen wij u mee dat de 
opbrengst van de actie Kerkbalans bijna 110.000 euro 
is. 

Een groot aantal enveloppen zijn nog onderweg, 
mocht u de loper gemist hebben, zou u deze dan af 
willen geven op het kerkelijk bureau?

Wij willen alle lopers en natuurlijk allen die 
bijgedragen hebben aan dit resultaat hartelijk 
bedanken.



Apeldoorn geeft warmte

De actie om mensen financieel te steunen 

die in grote problemen komen door de 

hoge energieprijzen is in volle gang. 

De aanmeldingen stromen nu binnen. 

Het is reëel om te verwachten dat we zo’n duizend huishoudens in de gemeente 

Apeldoorn kunnen bereiken met deze actie van verbondenheid.

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



Apeldoorn geeft warmte

De stand van de ingezamelde giften

op 26 januari is € 59. 218,61. 

Als werkgroep zijn we daar dankbaar voor. 

We hebben goede hoop dat we het 

streefbedrag gaan halen.

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



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 2 februari 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



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
6 februari

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

10.00 ds. A. Theunisse
(Focus-Werelddiaconaat)

19.00 ds. W.J. Dekker

(Amersfoort)



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

Afkondigingen


