
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

kerkdienst gemist
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Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. P. van der Meulen
(Apeldoorn)

Ben van Gils

diaconie
werk in onze gemeente

kerkdienst gemist



Eens in de twee weken is er kindernevendienst.

Maar niet op Eerste Pinksterdag, want dan is er een 
gezinsdienst.

Op zondag 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

• mevr. J. Geerdink – Wilbrink
(Wippenpol 9, Lieren)

en

• dhr. L. Konink (Waterjufferstraat 18)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

- mevr. J. Geerdink – Wilbrink (Wippenpol 9, Lieren)

of

- dhr. L. Konink (Waterjufferstraat 18)

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.:

– 29 mei collecte: diaconie
– 29 mei collecte: werk in onze gemeente
– 29 mei uitgang: kerkdienst gemist

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







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 



De stand van giften is 90.489 euro. Dat is in lijn met 
de ontwikkelingen van vorig jaar. We hopen dat het 
nog flink doorgroeit.

Het aantal ingediende aanvragen is met 1048 nu als 
fors hoger dan vorig jaar (vorig jaar uiteindelijk 924).

Op dit moment zijn er al 722 goedgekeurd (vorig jaar 
809). Het lijkt er sterk op dat er dit jaar veel meer 
aanvragen zullen worden goedgekeurd.

Vakantiegeld Samen Delen



Voor de vluchtelingen in het Fletcher-hotel zijn we op 
zoek naar kinderwagens en/of buggy’s.

Helpen jullie mee zoeken?

Ale je ze hebt gevonden, neem dan contact op met 
Jan Lammers of de scriba.

Gezocht



Afgelopen woensdagmiddag 25 mei was 
de laatste uitzending vanuit de kerk.

Met deze tweewekelijkse uitzending op 
woensdagmiddag hebben we u de afgelopen jaren 
willen bemoedigen.

Uitzending op woensdag



Tijdens de gemeenteavond van 2 juni bespreken we 

• jaarrekening 2021 van de Diaconie

• jaarrekening 2021 van College van Kerkrentmeesters

• onze financiële zorgen voor de kerk van morgen

• onze wens om te zorgen voor de kerk van morgen

• het voorstel om ook vrouwelijke gastvoorgangers uit 
te nodigen

Gemeenteavond 2 juni om 19.30

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



U  bent van harte uitgenodigd om op de 
gemeenteavond van 2 juni en daarna mee te denken en 
praten over de (financiële) toekomst van onze 
gemeente, denk aan de blijvend hoge kosten van de 
kerk, de pastorie en Het Hoogepad, de verminderde 
opbrengsten uit de verhuur van Het Hoogepad en aan 
het dalende ledental.

Zorgen voor de kerk van morgen

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





Volgende diensten

Vanavond

Zondag
5 juni

19.00 ds. P. van der Meulen
(Apeldoorn)

10.00 ds. A. Theunisse
(1e Pinksterdag)

19.00 ds. A.J.C. Gijsbertsen

(Garderen)



Volgende diensten

Maandag
6 juni 

10.00 ds. A. de Graaf
(2e Pinksterdag)



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


