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Uitgangscollecte:
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diaconie
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Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. B. Visser
(Woerden) 

Bea Dijkgraaf

diaconie
werk in onze gemeente

ICT ondersteuning



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. 

Op zondag 25 september hopen we jullie weer te 
zien. 

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. G. Bogerd – van Leeuwen 
(Kerkweg 13)

en

• mevr. J.C. Kippers – Wolters 
(Avervoordseweg 36/A, Terwolde)



Bloemengroet
Wilt u de bloemen bezorgen bij:
• mevr. G. Bogerd – van Leeuwen 

(Kerkweg 13)

of

• mevr. J.C. Kippers – Wolters 
(Avervoordseweg 36/A, Terwolde)

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.:

– 18 sept. collecte: diaconie
– 18 sept. collecte: werk in onze gemeente
– 18 sept. uitgang: ICT ondersteuning

Collectes

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



Het kerkelijk bureau gebruikt computers voor onder 
andere het bijhouden van de kerkelijke administraties
(financieën, leden, …).

Als gemeente zetten we automatisering steeds meer in 
ter ondersteuning van de eredienst, denk aan kerkbeamer 
en kerk-TV.

Maar ook voor de ondersteuning van de communicatie 
binnen de gemeente, met website, scipio-app, mail, etc..

Hierdoor is ICT een groeiende kostenpost.

Collecte voor ICT ondersteuning



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



Dinsdag 20 september is het zover... de Benjaminclub 
begint weer! 

Ben jij tussen de 9 en 12 jaar? Kom dan om 18.30 uur naar 
het jeugdhonk in Het Hoogepad in Beekbergen. De 
clubavond duurt tot 20.00 uur.

Neem voor informatie contact op met Anja Welner of 
Jacoline Hietbrink

Welkom bij Benjamin

Meer informatie vindt u op de website



Gideonclub gaat weer beginnen! We beginnen
met onze voeten in de modder op vrijdagavond
23 september. 

We vertrekken om 18.15 uur uit het Hoogepad. 

Ben jij tussen de 12 en 15 jaar en lijkt het je leuk 
om een keer mee te gaan?

Meld je dan aan bij de leiding. 



En natuurlijk gaan we ook op kamp! 

En wel in het weekend van 7, 8 & 9 oktober. 

We blijven dit jaar dicht bij huis.

En logeren in de Pastorie.

Het belooft weer een gezellig                         .

weekend te worden!        .

Meld jij je aan? Tot dan!            .

Gerda, Rianne en Maaike 0625405752 



De gesprekskringen gaan weer van start. 

Graag verwelkomen we nieuwe kringleden. Het begin van 
een seizoen is een mooie gelegenheid om aan te sluiten.  

Interesse? 

Neem uiterlijk 23 september contact op met Karin Haijes 
(karin.haijes@hgbb.nl of 06-43223315)

Welkom op kring



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



Op woensdag 21 september 2022 is er een 
studieavond met spreker ds. Henk Poot.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Christenen 
voor Israël en vindt plaats in Gebouw “Hoogepad”.

Aanvang om 19:30 uur, toegang is gratis. Allen van 
harte welkom!! 

Waarom doet Israël er toe?

Meer informatie vindt u op de website en in de Scipio-app.





Volgende diensten

Vanavond

Zondag
25 september

19.00 ds. B. Visser
(Woerden)

10.00 ds. R. v.d. Spoel 
(Berg en Terbijt)

19.00 ds. P. van der Meulen
(Apeldoorn)



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


