
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

H.A.-collecte

ds. A. Theunisse
(Heilig Avondmaal)

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

Evangelisatiewerk

Zending Zuid-Afrika



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

H.A.-collecte:

ds. A. Theunisse
(Heilig Avondmaal)

Ben van Gils

diaconie
werk in onze gemeente

Evangelisatiewerk

Zending Zuid-Afrika



Jeugddienst zondag 3 juli
Thema: Een nieuwe stap

Kom je ook?!



Eens in de twee weken is er kindernevendienst.

Maar niet op 3 juli in verband met jeugddienst.

Op zondag 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

• dhr. R. Kaal 
(Henrick Minnekenweg 9)

en

• mevr. J.J. Efdé – Wielink 
(Dorpersveld 910, Apeldoorn)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

- dhr. R. Kaal 
(Henrick Minnekenweg 9)

of

- mevr. J.J. Efdé – Wielink 
(Dorpersveld 910, 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.:

– 26 juni collecte: diaconie
– 26 juni collecte: werk in onze gemeente
– 26 juni uitgang: evangelisatiewerk

– 26 juni avondmaalscollecte: Zending Zuid-Afrika

Collectes

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



Driedubbele crisis: klimaatverandering, conflicten en 
voedselschaarste zorgen in de Hoorn van Afrika voor 
een van de ergste noodsituaties in 40 jaar.

De droogte is een gevolg van klimaatverandering, de 
droogteperiodes worden intenser en langduriger. 
Gemeenschappen in de Hoorn van Afrika zijn al erg 
kwetsbaar en niet voorbereid op die gevolgen.

H.A.-Collecte Zuid-Afrika

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



Daar komen conflicten in het gebied nog bovenop. 
Veel mensen zijn gevlucht, op zoek naar veiligheid en 
bescherming.

Maar ook de oorlog in Oekraïne is duizenden 
kilometers verderop volop voelbaar voor families in 
Somalië, Kenia en Ethiopië. Zij zijn voor een heel groot 
deel van hun tarwe-import afhankelijk van de Zwarte 
Zee-regio.

H.A.-Collecte Zuid-Afrika

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 zoeken dringend vrijwilligers voor rondleidingen in 
onze historische kerk. 

Wim Jeulink en Thea Blok-van Es  zorgen er voor dat u 
wordt ingevoerd in de wetenswaardigheden van de 
historische kerk.

Het gaat om de zomerperiode(n)  gedurende 8 
woensdagen,  de Veluws markt avonden en 
herfstvakantie.

Wilt u zich a.u.b. aanmelden bij de scriba?

Vrijwilligers gezocht



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 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

- drukkers 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
3 juli

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

10.00 ds. A. Theunisse
(jeugddienst)

19.00 ds. A. Groen
(Rijsoord)



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


