
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Lammers
(Heilige Doop en 

voorbereiding H.A.)

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

najaarszending



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

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

Evert van de Veen

diaconie
werk in onze gemeente

najaarszending



Bloemengroet

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

• mevr. G.J. Schut - van den Enk 
(Mr. van der Kampweg 4)

en

• mevr. D.A. van der Veen-Vinke 
(Barnewinkel 22, Apeldoorn)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• mevr. G.J. Schut - van den Enk 
(Mr. van der Kampweg 4)

of

• mevr. D.A. van der Veen-Vinke 
(Barnewinkel 22, 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.:

– 6 nov. collecte: diaconie
– 6 nov. collecte: werk in onze gemeente
– 6 nov. uitgang: najaarszending

Collectes

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



Door de toestroom van arbeidsmigranten uit Afrika en 
Azië groeit de kerk in de Golfregio. Met steun van Kerk in 
Actie helpt het Bijbelgenootschap in de Golf duizenden 
lokale migrantenkerken met bijbels in de 
migrantentalenof audioplayers met bijbelverhalen om 
naar te luisteren. Daarnaast krijgen voorgangers - vaak 
zelf ook arbeidsmigrant - training in storytelling. 

Najaarszending



Met deze interactieve bijbelvertelmethode leren 
voorgangers een bijbelverhaal op een eenvoudige manier 
te vertellen aan hun gemeenteleden. Die gaan daarna met 
elkaar in gesprek over het verhaal en zoeken naar de 
betekenis ervan voor het eigen leven. Ze putten er kracht 
en hoop uit: de verhalen helpen hen om vol te houden in 
hun vaak zware arbeidsomstandigheden.

In de Golfstaten wonen en werken meer dan honderd 
verschillende nationaliteiten.

Najaarszending



“De hele wereld is vertegenwoordigd”, zegt de directeur 
van het Bijbelgenootschap. “Er komen telkens weer 
nieuwe mensen die Gods goede nieuws horen. Ze horen 
de Bijbel in eigen taal en delen de verhalen ook met hun 
familie in het thuisland. Elk zaadje van het evangelie dat je 
hier plant, werkt door, de hele wereld over.”

Najaarszending



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



Dankdag
Dank voor alle inzet.

Zie Scipio voor meer 
foto’s.



Maandag is Nienke met een 
aantal andere vrouwen, onder 
leiding van GZB, vertrokken naar 
Thailand. Daar bezoekt zijo.a. 
Thomas en Coby Roest. 

Hierbij een eerste impressie van 
haar verblijf.

Meer informatie volgt in Kerkklanken 
en Scipio-app

Thailand



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 20 november hopen we jullie weer te 
zien. 

Kom je ook?

Meer informatie vindt u op de website



Ontmoeting na de dienst
U bent 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

Zondag
9 november

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

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

19.00 ds. J. Lammers
(dankzegging H.A.)



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

Afkondigingen


