
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Avondmaalscollecte:

Uitgangscollecte:

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

Ben van Gils

diaconie
werk in onze gemeente

Open Doors: Midden Oosten

evangelisatie werk



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Avondmaalscollecte:

Uitgangscollecte:

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

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

Open Doors: Midden Oosten

evangelisatie werk



Bloemengroet

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

• mevr. M.J. Bredewold-Holdijk
(Engelenweg 10, Loenen)

en

• dhr. J.B. Hartman 
(Koningspage 37)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• mevr. M.J. Bredewold-Holdijk
(Engelenweg 10, Loenen)

of

• dhr. J.B. Hartman 
(Koningspage 37)

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.:

– 13 nov. collecte: diaconie
– 13 nov. collecte: werk in onze gemeente
– 13 nov. uitgang: evangelisatie werk
– 13 nov. HA-collecte: Open Doors

Collectes

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



De avondmaalscollecte is bestemd voor 
Open Doors-ondersteuning in het Midden-
Oosten. 

Na veel jaren van oorlog en geweld hebben 
kwetsbare groepen in die samenleving 
steun nodig om verder te kunnen in het 
leven. De kerk heeft daarin een cruciale en 
versterkende rol.

Avondmaalscollecte



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



Apeldoorn geeft warmte

Iedereen krijgt 190 euro energiecompensatie in november 

en december. Niet iedereen heeft die nodig. 

‘Apeldoorn geeft warmte’ maakt het mogelijk 

(een deel van) dit bedrag te schenken aan 

andere inwoners van de gemeente Apeldoorn 

die het financieel moeilijk hebben. 

Omdat we geloven in verbondenheid.



Apeldoorn geeft warmte

Door samenwerking van het Christelijk Noodfonds 

Apeldoorn van de gezamenlijke kerken (CNAP), 

energiecoöperatie deA en Stimenz zorgen we ervoor

100 procent van de giften terecht komt bij de mensen 

die het goed kunnen gebruiken. 

Het wordt besteed aan praktische hulp, energiebesparende 

maatregelen zoals radiatorfolie, zuinige

douchekop of vervanging van een 

energieverslindend apparaat. Dat helpt ook 

op de langere termijn om kosten te besparen.



Apeldoorn geeft warmte

Een gift geven kan via CNAP (ANBI-rekening): 

NL 51 RABO 0319 7141 44 

o.v.v. Apeldoorn geeft warmte 

of scan de qr-code

www.apeldoorngeeftwarmte.nl



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?



Op de gemeente-avond van 18 november zullen we 
spreken over:

- de begroting van College van Kerkrentmeesters

- de begroting van de Diaconie

- het vervolg van het beroepingsproces

De avond begint om 19.30.

Inloop met koffie/thee vanaf 19.00.

Gemeente-avond 18 november

Meer informatie vindt u in Kerkklanken en Scipio-app



Op de informele vrijwilligers-avond van 18 november 
hopen we elkaar te ontmoeten, om zo de onderlinge band 
te versterken, die we in de coronatijd hier en daar wat 
verloren zijn.

Dit onder het genot van een hapje en een drankje

De avond begint om 20.45, aansluitend aan de gemeente-
avond. 

Vrijwilligers-avond 18 november

Meer informatie vindt u in Kerkklanken en Scipio-app



Op zaterdag 19 november zal het Sweelinck Kamerkoor (Apeldoorn) 
een concert verzorgen in de Grote Kerk in Epe.

Tijdens dit concert met als thema ‘Aus der Tiefen’ staat de 
gelijknamige cantate (BWV131) van J.S. Bach over psalm 130 
centraal. Daarnaast worden prachtige werken van zijn tijdgenoten 
uitgevoerd, zoals Hammerschmidt, Bruhns, Buxtehude en het 
vijfstemmige Magnificat van Durante.

Dirigent is Marjon van der Linden. Organist op het Meere-orgel is 
Gerben Budding. Verdere medewerking verlenen ensemble Giardino
Musicale, Dick Valk (tenor) en Geert Rolfes (bas).

Concert Sweelinck 19 november



Meer informatie vindt u op de website

Op zondagavond 20 november 2022 is er van 19.30 tot 20.45 
uur weer Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en omliggende 
dorpen. 

We zijn van plan te gaan bidden voor:
- eenheid en voor elkaars kerken
- diaconale activiteiten en voor het werk van OneApeldoorn

Ontvangst vanaf 19.15 uur bij Koningshof, Generaal van 
Heutzlaan 55 (hoek Wilhelminapark), Apeldoorn. 

Interkerkelijk gebed (20 november)



Eens in de twee weken is er kindernevendienst.

Op zondag 20 november hopen we jullie weer te 
zien. 

Kom je ook?

Meer informatie vindt u op de website



Zondag 20 november: zangdienst

Als onderdeel van de eredienst zal door het GBC 

de Bachcantate BWV 106

“Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” (Actus Tragicus)

worden uitgevoerd.



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
20 november

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

10.00 ds. J. Lammers
(gedenken overledenen)

19.00 ds. L. Plug
(Barneveld, zangdienst)



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

Afkondigingen


