
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
(5e lijdenszondag)

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

kerk in actie 40 dagen tijd



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. C.E. Lavooij
(Vaassen)

Ben van Gils

diaconie
werk in onze gemeente

kerk in actie 40 dagen tijd



Om de twee weken is er kindernevendienst.

Vandaag zondag 27 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

• mevr. G.J. Schut - van den Enk 
(Mr. van der Kampweg 4)

en

• fam. van der Veen-Vinke 
(Barnewinkel 22, Apeldoorn)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij mevr. Schut of fam. 
van der Veen?

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.:

– 27 maart collecte: diaconie
– 27 maart collecte: werk in onze gemeente
– 27 maart uitgang: kerk in actie 40 dagen tijd:

Kliederkerk

Collectes

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



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



Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor 
gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en 
geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe 
contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en 
oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis 
van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in 
aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk 
in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij 
kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Collecte 40 dagentijd: Kliederkerk









Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website

Aanstaande woensdagmiddag 30 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



Op 8 april verzorgt zangeres Talitha Nawijn een 
concert in de dorpskerk van Beekbergen met als 
thema ‘Alles komt goed?!’. Talitha is bekend van de 
Ronduit Praise Band. Ieder die dit concert wil 
bijwonen kan kaarten (€10) bestellen via de website 
www.zingenindekerk.nl. Op deze website kunt u ook 
meer informatie vinden.

Bestel uw kaarten aub voor 25 maart.

8 april Concert



Op 8 april wordt er tussen 17 – 19u naast de kerk (aan 
de kant van de Dorpstraat) een Paaswake rond een 
replica van het Passionkruis georganiseerd. Deze 
paaswake is een laagdrempelig moment van bezinning 
en ontmoeting rond het bekende, witte kruis. Je kunt 
er een kaarsje branden, een kaartje schrijven voor 
iemand die bemoediging nodig heeft of in gesprek 
gaan over een aantal vragen rond het thema ‘Alles 
komt goed?!’. 

8 april Paaswake



Er is ook alle ruimte om gedachten te delen, vragen te 
stellen of gewoon even stil te zijn. 

De Paaswake is voor iedereen gratis toegankelijk. Er is 
koffie en thee.

U komt toch ook? En neem gerust iemand mee.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het bestellen van 
tickets voor het concert? Bel dan met C. de Korte 06 
25289314 of met J. Hekman – 06

8 april Paaswake



PAASBRUNCH MET EEN MISSIE

Voor veel mensen is de betekenis van Pasen lastig te verwoorden. Hoe 

deel je het blijde nieuws van Pasen met bijvoorbeeld buren die niet 

(meer) naar de kerk gaan? Tijdens een Paasbrunch met een missie 

bijvoorbeeld! 

Met wie zou u het gesprek aan willen gaan? Namens het focusteam 

worden er een aantal brunchboxen beschikbaar gesteld. 

Wilt u meedoen, geef dit dan voor 31 maart aan bij Linda Buitenhuis of 
via focus@hgbb.nl. Voor meer info zie de Kerkklanken van maart. 







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
3 april

19.00 ds. C.E. Lavooij
(Vaassen)

10.00 ds. J. Lammers
6e lijdenszondag

19.00 ds. A. Groen
(Rijsoord)



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

Afkondigingen


