
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. P. van Duijvenboden
(Apeldoorn) doopdienst

Ben van Gils

diaconie
werk in onze gemeente

plaatselijk jeugdwerk



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Lammers
(zangdienst) 

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

plaatselijk jeugdwerk



Groeten van Gideon



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 vindt u in Kerkklanken en Scipio-app



Extra gemeente-avond 13 oktober

U heeft in Kerkklanken of in de Scipio-app al een en 
ander kunnen lezen over deze avond.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om deze avond 
bij te wonen, bent u van harte uitgenodigd om uw 
vragen, opmerkingen of aanbevelingen schriftelijk (bij 
voorkeur via mail) op te sturen naar de scriba.



Verkiezing ambtsdragers
Binnenkort wordt er weer een verkiezing voor ambtsdragers 
gehouden. Er zijn vacatures voor meerdere ouderlingen, vier 
diakenen en twee ouderling-kerkrentmeesters.

Aanbevelingsformulieren voor het aandragen van 
ambtsdragers liggen onder de toren en bij uitgang pastorie en 
is opgenomen in Kerkklanken.

Op zondag 9 en zondag 16 oktober staan er bussen in de kerk, 
waarin de ingevulde formulieren kunnen worden gedaan.

Meer informatie vindt u in Kerkklanken en Scipio-app



Eens in de twee weken is er kindernevendienst. Zo 
ook vandaag.

Op zondag 23 oktober 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. H.G. Teunis 
(Engelanderholt 18)

en

• mevr. S. Reitsma 
(Freule Hartsenplein 22)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• mevr. H.G. Teunis 
(Engelanderholt 18)

of

• mevr. S. Reitsma 
(Freule Hartsenplein 22)

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.:

– 9 okt. collecte: diaconie
– 9 okt. collecte: werk in onze gemeente
– 9 okt. uitgang: plaatselijk jeugdwerk

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



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?



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
16 oktober

19.00 ds. J. Lammers
(zangdienst)

10.00 ds. J.W. van de Kamp
(Beverwijk)

19.00 ds. J. H. Weijenberg
(Harfsen)



De afkondigingen zijn ook te lezen op de 
website en via de Scipio-app.

Afkondigingen


