
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Schiebaan 
(Beekbergen) 2e advent

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

werelddiaconaat



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

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

Bea Dijkgraaf

diaconie
werk in onze gemeente

werelddiaconaat



Eens in de twee weken is er kindernevendienst, 
zo ook vandaag. 

Op zondag 18 december 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.





Bloemengroet

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

• mevr. F. de Boer – Rozendal 
(E.J. Boksweg 20)

en

• dhr. G.J. van Engeland 
(1e Wormenseweg 168, Apeldoorn)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• mevr. F. de Boer – Rozendal 
(E.J. Boksweg 20)

of

• dhr. G.J. van Engeland 
(1e Wormenseweg 168, 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.:

– 4 dec. collecte: diaconie
– 4 dec. collecte: werk in onze gemeente
– 4 dec. uitgang: werelddiaconaat

Collectes

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



Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun 
land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Velen zijn 
terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië 
en Irak en leven er in extreme armoede. Zo goed en 
zo kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan 
op te bouwen. Dat is lastig. Door de zware 
economische crisis is er nauwelijks werk. 

Werelddiakonaat



Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en 
arme lokale families met een opleiding in sectoren 
waar veel vraag is naar personeel, of met het 
opzetten van een eigen bedrijf. In Libanon is een 
trainingsprogramma opgezet voor Syrische 
vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg en 
basisgezondheidszorg.

Werelddiakonaat



In Jordanië krijgen vluchtelingen met trainingen en 
een lening de kans een nieuwe start te maken als 
ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen 
worden geholpen, maar ook de lokale inwoners die in 
armoede leven. 

Met jouw bijdrage aan de collecte steun je het werk 
van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen om in 
hun eigen inkomen te voorzien. 

Van harte aanbevolen.

Werelddiakonaat



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 zaterdag 10 december in de Dorpskerk

Chr. Gemengde Zangvereniging Hosanna
o.l.v. Bart van den Brink
m.m.v. Katinke van Gelder (sopraan) en Roel Praas (piano)

en

Seniorenorkest De Vriendenkring (Klarenbeek)
o.l.v. Willy Beudel m.m.v. Marie-José Holtslag (lady-speaker)

Aanvang 19.30, kerk open 19.00
toegang gratis, collecte bij de uitgang

Adventsconcert 10 december



Najaarsconcert
10 December 2022

Aanvang 19.30

Kerk open 19.00

Toegang gratis

Collecte bij de uitgang

Dorpskerk

Dorpstraat Beekbergen



Op zondagavond 11 december 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:
- diverse kerstactiviteiten van de kerken naar buiten toe
- voor diaconale activiteiten in Apeldoorn

Ontvangst vanaf 19.15 uur bij Berea Noord in het Kruispunt.

Interkerkelijk gebed (11 december)



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
11 december

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

10.00 ds. A.J.C. Gijsbertsen
(Garderen) 3e advent

19.00 ds. K. Hazeleger
(Westerhaar) zangdienst



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

Afkondigingen


