
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

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

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

wereldiaconaat



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J.H. Weijenberg
(Harfsen) 

Bea Dijkgraaf

diaconie
werk in onze gemeente

werelddiaconaat



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

• dhr. J. Helder 
(De Hoeven 18)

en

• dhr. F. Duursma 
(Driehuizerweg 14, Apeldoorn)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• dhr. J. Helder 
(De Hoeven 18)

of

• dhr. F. Duursma 
(Driehuizerweg 14, 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.:

– 16 okt. collecte: diaconie
– 16 okt. collecte: werk in onze gemeente
– 16 okt. uitgang: werelddiaconaat

Collectes

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



Op het Indonesische eiland Java wonen veel 
boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. 
De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om 
coöperaties op te zetten, waardoor ze minder 
afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere 
prijs voor hun producten krijgen.

Collecte Werelddiaconaat



De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw 
bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd 
kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn 
aangelegd, hebben de boeren de komende jaren 
grotere opbrengst tijdens de oogst. 

Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie 
een beter inkomen!

Collecte Werelddiaconaat



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?



In de zomermaanden van juni tot en met oktober 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



Schoenendoosactie
Doet u / doe jij weer mee?!

Bij de uitgang ontvangt u een 

flyer. 

Inleveren kan op zondag 6 en 13 

november in de kerk en ook bij 

Gerda Horstman.

Voor vragen of extra folders kunt 

u contact opnemen met Linda 

Buitenhuis. 



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
23 oktober

19.00 ds. J.J. Weijenberg
(Harfsen)

10.00 ds. E.J. Hempenius
(Amersfoort)

19.00 ds. B. Lampen
(Epe)



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

Afkondigingen


