
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

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

Bea Dijkgraaf

diaconie
werk in onze gemeente

pastoraat



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

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

Ben van Gils

diaconie
werk in onze gemeente

pastoraat



Bloemengroet

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

• mevr. M. Hartgers – Berghuis 
(Loenenseweg 41/P)

en

• familie C. Dalhuisen – Kersten 
(Het Haselt 10)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• mevr. M. Hartgers – Berghuis 
(Loenenseweg 41/P)

of

• familie C. Dalhuisen – Kersten 
(Het Haselt 10)

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.:

– 27 nov. collecte: diaconie
– 27 nov. collecte: werk in onze gemeente
– 27 nov. uitgang: pastoraat

Collectes

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



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



50 schoenendozen en 

een extra gift van €150,-

Een mooi resultaat van 
de schoenendoosactie!

Schoenendoosactie



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?



NPV-lezing 30 november
In onze samenleving lijkt het leven steeds meer beheersbaar, 
maakbaar, en manipuleerbaar te moeten worden. 

Als plaatselijke NPV geven we daarom ook aandacht aan dit 
thema met de lezing ‘Weerbaar en veerkrachtig leven’. 

We denken met elkaar na over vragen zoals: Wat betekent het 
goede leven voor mij? Hoe vind je de juiste balans, zodat je in 
verbinding leeft met jezelf, met God en met de ander? En wat 
zijn daarbij gezonde Bijbelse keuzes?

Van harte welkom om 19.45 uur in Het Hoogepad

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app



Eens in de twee weken is er kindernevendienst. 

Op zondag 4 en 18 december hopen we jullie weer 
te zien. 

Kom je ook?

Meer informatie vindt u op de website



Ontmoeting na de dienst
U bent zondag 4 december 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
4 december

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

10.00 dhr. G. Timmer
(Heerde) 2e advent

19.00 mw. ds. M. de Goei-Jansma
(Amersfoort)



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

Afkondigingen


