
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. M. van Dam
(IJsselmuiden)

Ben van Gils

diaconie
werk in onze gemeente

binnenlands diaconaat



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. C.E. Lavooij
(Vaassen) 

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

binnenlands diaconaat



Bloemengroet

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

• fam. J.J. Vijfhuizen - van der Wal 
(Kerkeveld 12)

en

• mevr. G.J.J. Plas - Efdé
(Stepraedthof 11, Apeldoorn)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• fam. J.J. Vijfhuizen - van der Wal 
(Kerkeveld 12)

en

• mevr. G.J.J. Plas - Efdé
(Stepraedthof 11, 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.:

– 30 okt. collecte: diaconie
– 30 okt. collecte: werk in onze gemeente
– 30 okt. uitgang: binnenlands diaconaat

Collectes

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



De wijk Bospolder-Tussendijken (BoTu) in Rotterdam-West 
is de armste wijk van Nederland. Meer dan 50% van de 
bewoners leeft onder het bestaansminimum. 

‘Geloven in BoTu’ is een nieuwe geloofsgemeenschap met 
mensen uit allerlei culturen. De IZB ondersteunt deze 
lokale gemeente op diaconaal vlak én dat is hard nodig. Er 
worden voedselpakketten uitgereikt en er is een 
weggeefwinkel opgestart waar bewoners tegen een kleine 
vergoeding verse producten kunnen kopen.

Collecte: project 10:27 IZB



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



Het thema voor de morgendienst is “Wie dank jij?”

Dominee Sjoerd Muller uit Beekbergen heeft de dienst 
samen met de kinderen en de leerkrachten voorbereid. 
Ben van Gils bespeelt het orgel. De kinderen zamelen 
producten in voor de voedselbank in Vaassen.

Naast kinderen, ouders en leerkrachten hopen we ook 
gemeenteleden in de kerk te ontmoeten om samen God 
te danken voor Zijn goede gaven. 

Dankdag : school en kerk

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



Het is een goede gewoonte geworden om na de 
avonddienst een fruitgroet te bezorgen bij zieke- en 
80-plus gemeenteleden. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om na afloop van de dienst 
woensdagavond één of meerdere fruitbakjes mee te 
nemen en die bij gemeenteleden te bezorgen? 

Als u dat wilt kunt u de fruitbakjes ook al 's middags 
tussen 13.00 - 14.00 op halen in de kerk.

Dankdag : fruitgroet



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



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. 



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?



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



Ontmoeting na de dienst
U bent zondag 6 november 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.



Volgende diensten

Vanavond

Woensdag
2 november

19.00 ds. C.E. Lavooij
(Vaassen)

08.30 ds. S.H. Muller
(dienst Kerk en School)

19.30 ds. J. Lammers
(dankdag)



Volgende diensten

Zondag
6 november

10.00 ds. J. Lammers
(voorbereiding H.A.)

19.00 ds. A.J.C. Gijsbertsen
(Garderen)



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

Afkondigingen


