
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. R. v.d. Spoel 
(Berg en Terblijt)

Bea Dijkgraaf

diaconie
werk in onze gemeente

Open Doors



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. E.G.H. Laseur
(West Maas en Waal)

Evert van de Veen

diaconie
werk in onze gemeente

Open Doors



Eens in de twee weken is er kindernevendienst.

Op zondag 3, 17 en 31 juli 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. H.A. Uenk-Ruijsch
(Veldbrugweg 18, Lieren)

en

• mevr. A.W.A. v.d. Broek – Kleinleugemors
(Driehuizerweg 14, Apeldoorn)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

- mevr. H.A. Uenk-Ruijsch
(Veldbrugweg 18, Lieren)

of

- mevr. A.W.A. v.d. Broek – Kleinleugemors
(Driehuizerweg 14, Apeldoorn)

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.:

– 19 juni collecte: diaconie
– 19 juni collecte: werk in onze gemeente
– 19 juni uitgang: Open Doors

Collectes

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



De uitgangscollecte van vandaag is bestemd voor hulp 
van Open Doors aan christenen in Noord-Korea.

Noord Korea staat bekend als een van de ergste 
landen ter wereld als het gaat om schending van 
mensenrechten.  Twintig jaar lang stond dit land op 
nr. 1 qua vervolging. Alle christenen krijgen er mee te 
maken.

Collecte Open Doors

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



Omdat er nauwelijks informatie uit het land zelf komt 
is het belangrijk Noord Koreanen zelf een stem te 
geven en te luisteren naar wat zij te zeggen hebben. 
In het magazine vertellen gevluchte christenen hun 
verhaal. Ondanks dat de druk er groot is, vindt God 
wegen om mensen te bereiken met zijn evangelie.

Collecte Open Doors

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







We hebben een aantal gemeenteleden bereid gevonden 
koffie, thee en limonade te verzorgen.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die voorafgaand aan 
de dienst willen helpen de tafels en stoelen klaar te 
zetten.

Als je op 17 of 31 juli of 14 of 28 augustus om half tien in 
Het Hoogepad wilt zijn om te helpen, geef dat dan even 
door aan theo.rodenboog@hgbb.nl of aan de scriba.

Koffiedrinken na de kerk



We zijn ook op zoek naar versterking voor:

- tuinploeg

- schoonmaken van Het Hoogepad

- vouwploeg voor Kerkklanken

Vele handen maken licht werk. Als je zin hebt in een 
gezellige tijd met andere gemeenteleden, neem dan 
contact op met de scriba.

Nog meer handjes gezocht



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
26 juni

19.00 ds. E.G.H. Laseur
(West Maas en Waal)

10.00 ds. A. Theunisse
(bediening H.A.)

19.00 ds. A. Theunisse
(dankzegging H.A.)



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


