
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse
(afscheidsdienst)

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

Compassion



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

dhr. M. van den Broek
(Apeldoorn) zangdienst

Wilbert Magré

diaconie
werk in onze gemeente

Compassion



Vanavond is een zangdienst

Medewerking zal worden verleend door het Veluws 
Mannenensemble uit Elburg o.l.v. Wilbert Magré.

Het thema van de zangdienst is: 

‘Het werk van God gaat door’.

Hartelijk welkom!



Ontmoeting na de dienst
U bent 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.



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. 

Maar vandaag niet in verband met het afscheid van 
ds. Theunisse. 

We hopen jullie dan in de dienst te zien en op 
zondag 25 september weer bij de kindernevendienst. 

Kom je ook?

Meer informatie vindt u op de website



Bloemengroet

De bloemen van deze dienst gaan als een 
bemoedigende groet van de gemeente naar

• mevr. W.J.C. Rijksen
(Engeland 29)

en

• dhr. J. van Campen 
(Juffr. Oosterweg 24)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:
• mevr. W.J.C. Rijksen

(Engeland 29)

en

• dhr. J. van Campen 
(Juffr. Oosterweg 24)

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.:

– 11 sept. collecte: diaconie
– 11 sept. collecte: werk in onze gemeente
– 11 sept. uitgang: Compassion

Collectes

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



Jezus staat centraal in het werk van Compassion, in zowel 
Nederland als de ontwikkelingslanden. Een werkelijke 
verandering komt van binnenuit. Daarom brengt 
Compassion kinderen in contact met het evangelie van 
Jezus Christus. Als ze zijn liefde ervaren, geeft dat vaak 
een enorme boost om te groeien. 

Collecte Compassion

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app



Compassion richt zich niet in de eerste plaats op hulp aan 
gemeenschappen, maar op individuele kinderen. Ze 
helpen kinderen zich gezond te ontwikkelen, tot 
zelfredzame, christelijke volwassenen die op hun beurt 
hun gemeenschap gaan veranderen. 

Compassion helpt kerken in gebieden waar armoede 
heerst uit te reiken naar de meest kwetsbare mensen in 
hun gemeenschappen

Collecte Compassion

Meer informatie vindt u op 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



Voor de vluchtelingen die verblijven in het Fletcher Hotel 
in Beekbergen, zijn we op zoek naar goede tweedehands 
fietsen. De 10 huidige beschikbare fietsen zijn niet meer 
te repareren en van zeer matige kwaliteit. 

Heeft u nog een goede tweedehands 
fiets staan, neem dan contact op met 
Rinus Hagenbeek of Gerrit van Rijssen.

Tweedehands Fietsen gevraagd



Waar vinden we nog de tijd en de ruimte om 
tot stilte te komen?

Onze kerk zal op de dinsdagmiddagen 
van 2 tot 4 uur open zijn.

Op de achtergrond zijn er twee mensen om je 
welkom te heten.

En als je iets zou willen vragen of zeggen, dan 
zijn ze er voor je.

Open Kerk: wat is dat?



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.

PS. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers om het kleine en enthousiaste 
team te versterken.

Kerk is ook open op woensdag



We hebben een mooie fietsroute uitgezet voor klein en groot. 
De middag begint met een inloop bij Het Hoogepad om 14.00 
en eindigt vanaf 17.30 met een gezamenlijke chinese maaltijd.

Graag aanmelden bij jan.vijfhuizen@hgbb.nl. 
Geef voor 13 september aan of:
- je mee gaat fietsen
- je mee wilt eten 
- je dieetwensen hebt

Startzaterdag 17 september



Startzondag 18 september
U bent na afloop van de dienst op startzondag 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.





Volgende diensten

Vanavond

Zondag
18 september

19.00 dhr. M. van den Broek
(Apeldoorn) zangdienst

10.00 ds. J. Lammers
(startzondag)

19.00 ds. B. Visser
(Woerden)



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


