
Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Avondmaalscoll.:

Uitgangscollecte:

ds. A. Teunisse
(Goede Vrijdag) H.A.

Bea Dijkgraaf

diaconie
werk in onze gemeente

International Justice Mission NL

onderhoud kerkgebouw



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.:

– 15 april collecte: diaconie
– 15 april collecte: werk in onze gemeente

– 15 april avondmaalscoll: Intern. Justice Mission NL
– 15 april uitgang: onderhoud kerkgebouw

Collectes

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



IJM Nederland is een internationale mensenrechten-
organisatie met een unieke individuele benadering, die 
samen met (lokale) advocaten, onderzoekers en nazorg 
professionals, gerechtigheid zoekt voor de slachtoffers 
van slavernij, seksuele uitbuiting en andere vormen van 
gewelddadige onderdrukking.
IJM beschermt de armsten in bijna twintig 
gemeenschappen in Afrika, Latijns-Amerika, Zuid-Azië en 
Zuidoost-Azië tegen geweld. 

Collecte Intern. Justice Mission NL

Meer informatie vindt u op 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



Op vrijdag en zaterdag tussen 12 en 14 uur kan je een
bijdrage leveren aan de inzameling van WHOE aan de
Vlijtseweg 106, ingang zuid Apeldoorn. Gevraagd worden:
- Pakken water baldaduk en  Baby voeding in poedervorm
- Pakjes paracetamol
- Voedsel houdbaar in blik of pakken (geen glas ) 
- Baby- en kinderkleding
- Ondergoed voor kinderen en dames en heren (aub nieuw)
- Verbandmiddelen  en  hygienemiddelen

Inzameling WHOE

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app of bij Ria (06-24263519)





U kunt een bijdrage geven via de Scipio-app



Focus – eindevaluatie

Doe mee met de eindevaluatie van het focustraject in onze gemeente!

• Digitale enquête
• Hoe: via link op website of scipio-app.
• Wanneer: van 10 april t/m 24 april

• Of papieren enquête
• Hoe: achterin de kerk of via Karin Haijes 
• Wanneer: van 10 t/m 17 april

Lees meer in Kerkklanken, of neem contact op met Karin Haijes (06-
43223315, karin.haijes@hgbb.nl)



Volgende diensten

Zaterdag
16 april

Zondag
17 april

19.00 ds. A. Theunisse
Stille Zaterdag)

10.00 ds. A. Theunisse
(Eerste Paasdag)

19.00 ds. L. Plug
(Barneveld)



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

Afkondigingen


