
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
(voorbereiding H.A.)

Bea Dijkgraaf

diaconie
werk in onze gemeente

evangelisatiewerk



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

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

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

evangelisatiewerk



Afscheid familie Theunisse

Vrijdagavond 9 september begint om 19.30 de 
afscheidsavond in het Hoogepad. Heeft u leuke ideeën 
voor deze avond of wilt u meehelpen in de voorbereiding, 
stuur dan een mailtje naar de scriba.

De afscheidsdienst van de gemeente staat gepland 
op zondagmorgen 11 september. 

Allen van harte uitgenodigd.

Meer informatie vindt u in Kerkklanken en Scipio-app.



Afscheid familie Theunisse

Op de afscheidsavond willen we de familie Theunisse een 
kado aanbieden. U kan uw financiële bijdrage nog 
overmaken of geven via de Scipio-app.

Meer informatie vindt u in de Kerkklanken van vorige maand.

Ook bieden we u de mogelijkheid om een persoonlijk 
aandenken aan te bieden in de vorm van een A4.

Meer informatie vindt u in de Scipio-app. Als u daar niet over beschikt kan u contact 
opnemen met een van de kerkenraadsleden.



Extra gemeente-avond 13 oktober

Op 13 oktober is er een extra gemeente-avond om u 
bij te praten over twee onderwerpen:

- het te volgen proces rondom de predikantsvacature

- de (financiële) zorgen om de toekomst van onze 
gemeente 

Zet deze datum alvast in uw agenda.

Meer informatie hierover ontvangt u later via Kerkklanken en Scipio-app.



Eens in de twee weken is er kindernevendienst. 

Op zondag 11 en 25 september 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. L.W.  Buitenhuis – Kers 
(Keizersmantel 44)

en

• mevr. J.G. Steenbergen – Veldhuis 
(Klein Canada 8)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:
• mevr. L.W.  Buitenhuis – Kers 

(Keizersmantel 44)

of

• mevr. J.G. Steenbergen – Veldhuis 
(Klein Canada 8)

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.:

– 28 aug. collecte: diaconie
– 28 aug. collecte: werk in onze gemeente
– 28 aug. uitgang: evangelisatiewerk

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



Ontmoeting na de dienst
Vandaag bent u na afloop van de dienst allen, jong en 
oud en ook alle gasten in ons midden, van harte 
welkom in Het Hoogepad voor een ontmoeting onder 
het genot van een kopje koffie of thee.



Vandaag is er bij het koffiedrinken een inzamelpunt 
ingericht voor praktische hulp aan Oekraïense 
vluchtelingen. 

Er wordt gevraagd om toiletartikelen voor primaire 
behoefte, zoals tandpasta, tandenborstels, scheermesjes 
(wegwerp), keukenrol, papieren/vochtige doekjes, 
shampoo, zeep en wasmiddel (flacons vloeibaar).

Praktische hulp voor vluchtelingen



Ook de volgende artikelen kunnen worden ingeleverd:

• flesjes water, limonade siroop, etenswaren in blik, 
meel om brood van te bakken;

• voor de baby: luiers en voeding.

De WHOE zorgt dat de producten op de goede plaats 
terecht komen.

Praktische hulp voor vluchtelingen



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 enkele vrijwilligers.

Kerk is open



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
4 september

19.00 ds. A.J. Gijsbertsen
(Garderen)

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


