
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. D. van Meulen
(Epe)

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

noodhulp Syrische 
vluchtelingen



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Muzikale begeleiding:

Collecte:

Uitgangscollecte:

dhr. F. Hietbrink
(zangdienst)

His Voice o.l.v. Gerton Woudt

diaconie
werk in onze gemeente

noodhulp Syrische 
vluchtelingen



Eens in de twee weken is er kindernevendienst.

Op zondag 22 mei en 5 en 19 juni hopen we jullie 
weer te zien.

Kom je ook?

Je hoeft je niet aan te melden.

Meer informatie vindt u op de website



Bloemengroet

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

• fam. J.M. Buitenhuis - Kers 
(Keizersmantel 44)

en

• mevr. K.E. Kramer - Lebbink
(Stichtingsweg 6)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

- fam. J.M. Buitenhuis - Kers (Keizersmantel 44)

of

- mevr. K.E. Kramer - Lebbink (Stichtingsweg 6)

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



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

– 8 mei collecte: diaconie
– 8 mei collecte: werk in onze gemeente
– 8 mei uitgang: noodhulp Syrische vluchtelingen

Collectes

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



Door de crisis in Syrië, die nu al tien jaar duurt, is de 
meerderheid van de bevolking op de vlucht geslagen. 
Steden en dorpen zijn verwoest. Wie kent niet de 
hartverscheurende beelden uit het voorheen 
prachtige Aleppo? 14,2 miljoen mensen in Syrië 
hebben niet genoeg te eten. 

ZOA helpt gezinnen aan goed voedsel door ze contant 
geld, waardebonnen of manden met eten te geven

Noodhulp Syrische vluchtelingen

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



Ze delen basisbenodigdheden uit, zoals warme 
dekens, kleding, schoenen en hygiëneartikelen. 

Ook verstrekken ze materialen om huizen beter te 
verwarmen. 

Ze zorgen ervoor dat kwetsbare gezinnen onderdak 
hebben dat aan de minimale standaarden voldoet. 

Noodhulp Syrische vluchtelingen

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



ZOA helpt boerengezinnen de landbouwproductie 
weer goed op gang te brengen en hun producten aan 
anderen te verkopen. 

ZOA helpt kinderen aan veilige en vriendelijke 
leeromgevingen door klaslokalen op te knappen en 
schoolspullen beschikbaar te stellen. Ook zorgt ZOA 
voor deskundige psychosociale hulp voor kinderen en 
ouders om hun trauma’s te kunnen verwerken.

Noodhulp Syrische vluchtelingen

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







Omdat we geloven in delen!

Veel mensen hebben het financieel goed
Velen ontvangen in mei een mooi bedrag aan vakantiegeld
Tegelijk leven veel mensen van heel weinig, ook in onze eigen buurt 
Daarom is er ook dit jaar weer Vakantiegeld Samen Delen

Een actie van verbondenheid 
van de kerken in de gemeente 
Apeldoorn

voor alle info: 

www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl 



Geven kan via de QR code
of via een gift naar NL 69 RABO 037 37 40 298 
t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn 
o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen

Geven en aanvragen t/m 6 juni 2022

100% van de giften naar de 
ontvangers

www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl 



Aanstaande woensdagmiddag 11 mei 
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.

Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website

Uitzending op woensdag



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
15 mei

19.00 dhr. F. Hietbrink
(zangdienst)

10.00 ds. A. Theunisse
(focus)

19.00 ds. B. Lampen
(Epe)



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.



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

Afkondigingen


