
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. E.J. Hempenius
(Amersfoort)

Bea Dijkgraaf

diaconie
werk in onze gemeente

diaconaal doel



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. B. Lampen
(Epe) 

Evert van de Veen

diaconie
werk in onze gemeente

diaconaal doel



Bloemengroet

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

• Dhr. J.M. van Grol
(Juffrouw Oosterweg 35)

en

• Familie W. van der Staaij – van de Hel
(Lierdererf 30, Lieren)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• Dhr. J.M. van Grol
(Juffrouw Oosterweg 35)

of

• Familie W. van der Staaij – van de Hel
(Lierdererf 30, Lieren)

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.:

– 23 okt. collecte: diaconie
– 23 okt. collecte: werk in onze gemeente
– 23 okt. uitgang: diaconaal doel

Collectes

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



Stichting De Haven (‘De Haven’) verleent sinds 1996 
hulp aan mensen die werken of werkten in de 
seksindustrie. Ze zijn gedreven om mensen die 
werken of gewerkt hebben in de prostitutiesector te 
ondersteunen en voor ze op te komen wanneer hen 
onrecht wordt aangedaan. Ze begeleiden in de 
zoektocht naar een andere bestemming en willen 
respectvol present zijn als er geen andere 
bestemming in zicht is.

Collecte De Haven



De stichting heeft een inloopkantoor waar cliënten 
worden ontvangen voor ontspanning en sociaal 
contact en waar gelegenheid is tot het bieden van 
maatschappelijke hulpverlening en begeleiding bij 
uitstappen uit prostitutie.

Collecte De Haven



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



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. 



U bent op zaterdag 5 november a.s. vanaf 12.30 van harte 
welkom in het Hoogepad. De opening van 
de bijeenkomst is om 12.45 uur

Spreekster Amora uit de vervolgde kerk 
spreekt van 13.00-15.00 uur via een 
livestream over het thema 
‘Diepgeworteld in Jezus’. 

We zien u daar graag. 
Meer info in het kerkblad.

Diepgeworteld Vrouwenevent 2022



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?



Ook 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



Confessionele Kring

Op woensdag 26 oktober om 19.45 is er in de 
“Hofstad” te Apeldoorn een bijeenkomst met als 
thema:

“Een nieuwe Bijbelvertaling voor de 21e eeuw”

met als spreker prof. dr. H.G.L. Peels, hoogleraar 
Oude Testament aan de Theologische Universiteit 
Apeldoorn.

Meer informatie vindt u op de website





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

Op zondag 6 en 20 november hopen we jullie weer 
te zien. 

Kom je ook?

Meer informatie vindt u op de website



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
30 oktober

19.00 ds. B. Lampen
(Epe)

10.00 ds. M. van Dam
(IJsselmuiden)

19.00 ds. C.E. Lavooij
(Vaassen)



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

Afkondigingen


