
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Lammers
(gedenken overledenen ) 

Ben van Gils

diaconie
werk in onze gemeente

Stichting Woord en Daad



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. L. Plug
(Barneveld, zangdienst)

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

Stichting Woord en Daad



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

Op zondag 4, 18 en ook op 25 december hopen we 
jullie weer te zien. 

Kom je ook?

Meer informatie vindt u op de website



Bloemengroet

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

• dhr. A.J. Schaapman
(Keizersmantel 20)

en

• mevr. H. Zevenbergen - IJsendoorn
(Koningspage 1H)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• dhr. A.J. Schaapman
(Keizersmantel 20)

of

• mevr. H. Zevenbergen - IJsendoorn
(Koningspage 1H)

U kunt na afloop van de dienst in het koor de bloemen en 
het kaartje ophalen.



Vrijdagavond hebben we onze vrijwilligers in het 
zonnetje willen zetten en bedanken voor hun inzet in 
onze gemeente. Er moet veel gebeuren en hoe mooi 
is het dan dat we met elkaar de schouders er onder 
mogen zetten.

Veel vrijwilligers waren vrijdagavond aanwezig en 
hebben persoonlijk een attentie gekregen. 

Dank aan alle vrijwilligers



Diverse gemeenteleden hebben attenties mee 
genomen om die zaterdag bij vrijwilligers thuis langs
te brengen.

Heeft u nog geen attentie ontvangen?

Wij staan na de dienst bij de uitgang onder de toren 
voor u klaar met attenties.

Dank aan alle vrijwilligers



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.:

– 20 nov. collecte: diaconie
– 20 nov. collecte: werk in onze gemeente
– 20 nov. uitgang: Stichting Woord en Daad

Collectes

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



Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord 
en Daad, samen met lokale partners en actoren uit 
relevante sectoren, mensen wereldwijd. 

Zo willen zij verantwoordelijkheid nemen voor het 
vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en 
rijken en scheppen ze hoop en kansen om armoede te 
overstijgen.

Collecte Woord en Daad



Met hun programma’s Agrarische ontwikkeling, 
Beleidsbeïnvloeding, Bewustwording, Duurzaam water, 
Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en 
opleiding, werken ze al 47 jaar aan duurzame 
verandering. Dat doen ze niet alleen. Samen met hun 
trouwe achterban en ervaren partners bouwen ze door 
aan dit levens-veranderende werk.

Collecte Woord en Daad



Maar ze willen niet alleen het ene leven, gezin, of dorp 
veranderen. Voor echte transformatie veranderen ze 
systemen die armoede in stand houden. Bijvoorbeeld het 
systeem van oneerlijke verdeling van water voor boeren in 
Ethiopië. Of het gewelddadige systeem van straatbendes 
in Guatemala waardoor jongeren geen veilige toekomst 
kunnen opbouwen.

Collecte Woord en Daad



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?



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)



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
27 november

19.00 ds. L. Plug
(Barneveld, zangdienst)

10.00 ds. J.P. van Ark
(Vorchten) 1e advent

19.00 ds. E.G.H. Laseur
(West Maas/Waal)



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

Afkondigingen


