
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
1e Pinksterdag

Bea Dijkgraaf

diaconie
werk in onze gemeente

zending



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A.J.C. Gijsbertsen
(Garderen)

Bea Dijkgraaf

diaconie
werk in onze gemeente

zending



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. G.W. Mulder - van den Enk 
(Molenvaart 1, Lieren)

en

• mevr. P.A. Bakkenes 
(Mr. van der Kampweg 29)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

- mevr. G.W. Mulder - van den Enk 
(Molenvaart 1, Lieren)

of

- mevr. P.A. Bakkenes 
(Mr. van der Kampweg 29)

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.:

– 5 juni collecte: diaconie
– 5 juni collecte: werk in onze gemeente
– 5 juni uitgang: Zending Zuid Afrika

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!

Tot 2 juni is een bedrag ingezameld van € 147.387 via 860 donaties. 

De kerken in de gemeente 

Apeldoorn hebben samen 

duizenden leden. 

Dus we laten ons graag verrassen 

met een mooi eindbedrag!

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 





Volgende diensten

Vanavond

Maandag
6 juni

19.00 ds. A.J.C. Gijsbertsen
(Garderen)

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



Volgende diensten

Zondag
12 juni

10.00 ds. A. Theunisse
(vervolgde kerk)

19.00 ds. A. Theunisse

(zangdienst)



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


