
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
(jeugddienst)

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

Adoptieprogramma 
Deelgenoten GZB



Jeugddienst zondag 3 juli
Thema: Een nieuwe stap



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. H. Groen
(Rijsoord)

Evert van de Veen

diaconie
werk in onze gemeente

Adoptieprogramma 
Deelgenoten GZB



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

• Familie B.W.C.  de Bruin – Brouwer 
(Veldweg 35, Klarenbeek)

en

• mevr. B.C. van Gils – Lourens 
(Dorpersveld 805, Apeldoorn)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

- familie B.W.C.  de Bruin – Brouwer 
(Veldweg 35, Klarenbeek)

of

- mevr. B.C. van Gils – Lourens 
(Dorpersveld 805, 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.:

– 3 juli collecte: diaconie
– 3 juli collecte: werk in onze gemeente
– 3 juli uitgang: Adoptieprogramma Deelgenoten GZB

Collectes

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



Het GZB startte het adoptieprogramma Deelgenoten 
om hiermee de betrokkenheid van gemeenten bij het 
zendingswerk te vergroten door het meer concreet te 
maken. Via het adoptieprogramma Deelgenoten 
hebben gemeenten, die zelf geen zendingswerker 
hebben uitgezonden, de mogelijkheid om concreet 
met het zendingswerk mee te leven. 

Deelgenoten GZB

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



Door een deel van het werk (en de werkers die hierbij 
betrokken zijn) te adopteren, krijgt

zending een gezicht. Wil het adoptieprogramma 
Deelgenoten in de gemeente gaan leven, dan speelt 
de zendingswerker daarbij een belangrijke rol. Het 
onderhouden van een relatie gaat niet vanzelf. 

Deelgenoten GZB

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



Het onderhouden van een relatie kost energie, 
betrokkenheid en inzet van zowel zendingswerker als 
gemeente. 

Wij ondersteunden het zendingsechtpaar Thomas en 
Cobi Roest in Thailand.

.

Deelgenoten GZB

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



Dit jaar mogen we vieren dat er 45+ jaar 
orgelconcerten worden gehouden.

Aanstaande maandag 4 juli is het 1e orgelconcert 
uit de concertserie 2022 met de bekende Martin 
Zonnenberg op het orgel en Marjolein de Wit en 
Julia van Dijke fluit. Zij hebben een verrassend 
repertoire op het programma.

De orgelcommissie hoopt u allen om 20:00 uur in 
onze Dorpskerk te mogen begroeten!

Orgelconcert 4 juli



In de zomermaanden van juni tot en met september en in 
de herfstvakantie is de kerk elke woensdag van 13.30 tot 
16.30 uur opengesteld voor belangstellenden. Er worden 
rondleidingen door de kerk gegeven door een enkele 
vrijwilligers.

In de maanden juli en augustus worden op de 
donderdagavonden de Veluwse Markt georganiseerd. 
Tijdens deze avonden is onze kerk open.

Kerk is open



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
10 juli

19.00 ds. A. H. Groen
(Rijsoord) 

10.00 ds. A. Theunisse

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


