
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

Ds. A. Theunisse
(Jeugddienst) 3e lijdenszondag

Evert van de Veen

diaconie: noodhulp Oekraïne
werk in onze gemeente

onderhoud kerk



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Lammers
(zangdienst)

Jaap Ouwehand

diaconie: noodhulp Oekraïne
werk in onze gemeente

onderhoud kerk



Focus – overzicht traject
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Jezus
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veranderd door 

Jezus



Om de twee weken is er kindernevendienst.

Op zondag 13 maart 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



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 
mogelijk 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. Koning – ten Hove 
(Wolfskuilen 53, Lieren)  

en

• mevr. G.H. de Bruin – Hartgers
(Lierderstraat 49, Lieren)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij familie Koning of 
mevr. de Bruin?

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



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

– 13 maart collecte: diaconie: noodhulp Oekraïne
– 13 maart collecte: werk in onze gemeente
– 13 maart uitgang: onderhoud kerk

Collectes

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



Donderdag 24 februari werden we opgeschrikt door het 
bericht: 'Het is oorlog in Oekraïne!'

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vindt er op 
zo'n grote schaal een invasie plaats in een Europees land. 
Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de 
toekomst voor de mensen in Oekraïne.

Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!

Inmiddels is de situatie verder geëscaleerd.

Collecte noodhulp Oekraïne



Steden zijn gebombardeerd met vele doden en gewonden 
tot gevolg. Honderdduizenden Oekraïners zijn op de 
vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid in de buurlanden. 
Vooral vrouwen en kinderen, want mannen blijven achter 
om te vechten.

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en 
partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de 
vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die overal 
onderweg opvangmogelijkheden hebben. 

Collecte noodhulp Oekraïne



In elk dorp zijn er door kerken plekken ingericht voor 
onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.

Vandaag collecteren we voor de slachtoffers van het 
oorlogsgeweld in Oekraïne. Met uw bijdrage aan de 
collecte steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen 
vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met 
voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. Onze broeders 
en zusters in Oekraïne rekenen op u. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Collecte noodhulp Oekraïne





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

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app







De diaconie zoekt onderdak voor mensen uit Oekraïne. 

Wie heeft er plaats vrij voor 3 of meer personen?

Let wel; je moet dit ook psychisch aankunnen; mensen 
(veelal vrouwen met hun moeders en kinderen) zijn moe 
van de reis naar Polen (soms 5 dagen) en zeer verdrietig 
omdat ze geen contact met het thuisfront kunnen krijgen 
en onderweg veel mee hebben gemaakt. Ze hebben 
ondersteuning nodig maar vooral ook rust. Daarom is 
hutje mutje plaatsen geen goed idee. 

Opvang vluchtelingen Oekraïne



Wie heeft er genoeg ruimte? 

Het gaat om langere tijd dus denk er goed over na. 

Het betreft vluchtelingen met een biometrisch Oekraïens 
paspoort, deze mensen hoeven zich niet te melden bij een 
asielzoekerscentrum en kunnen zodra ze een baan 
hebben gevonden een BSN nummer vragen bij de 
gemeente en werken. 

Opvang vluchtelingen Oekraïne



Eerst moeten deze mensen zo veel mogelijk ontzorgd 
worden. 

Het gastgezin moet het ook financieel kunnen dragen. Het 
gaat zo goed als altijd om mensen die uiteindelijk zo snel 
mogelijk weer naar huis willen en zo kort mogelijk ‘tot 
last’ willen zijn. 

Heb je belangstelling of wil je meer informatie neem dan 
contact op met 1 van de diakenen of stuur een bericht 
naar diaconie@hgbb.nl

Opvang vluchtelingen Oekraïne









Meer informatie vindt u op de website

Op zondagavond 13 maart 2021 is er van 19.30 tot 20.45 
uur weer Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en 
omliggende dorpen. 

We zijn van plan te gaan bidden voor:
- de actuele gebeurtenissen in de wereld om ons heen 
(o.a. Oekraïne)
- de gemeenteraadsverkiezingen op 14-16 maart

Ontvangst vanaf 19.00 uur bij Berea Noord. 

Interkerkelijk gebed



Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website

Aanstaande woensdagmiddag 16 maart 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



Cobi en Thomas Roest wonen de brondienst bij op 
zondagavond 20 maart.

Na afloop van de avonddienst kunnen we samen met 
Cobi en Thomas koffie drinken.

Er is dan geen nabespreking van de brondienst.

Cobi en Thomas Roest





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
20 maart

19.00 ds. J. Lammers
(zangdienst)

10.00 ds. H.W.J. Faassen
(Apeldoorn) 4e lijdenszondag

19.00 ds. A. Theunisse
(brondienst)



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

Afkondigingen


