
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

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

Ben van Gils

Kerk in Actie



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



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.:

– 2 nov. collecte: Kerk in Actie

Collectes morgendienst

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



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Lammers

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

onderhoud kerkgebouw



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.:

– 2 nov. collecte: diaconie
– 2 nov. collecte: werk in onze gemeente
– 2 nov. uitgang: onderhoud kerkgebouw

Collectes avonddienst

Meer informatie vindt u in Kerkklanken, 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



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
6 november

19.30 ds. J. Lammers
(dankdag)

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


