
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

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

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

diaconaal doel



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. K. Hazeleger
(Westerhaar) zangdienst

Ben van Gils

diaconie
werk in onze gemeente

diaconaal doel



Eens in de twee weken is er kindernevendienst. 

Op zondag 18 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

• mevr. M. den Hartog 
(Eekschillersdreef 334, Apeldoorn)

en

• dhr. B.E.H. Jansen 
(Zichtweg 40, Apeldoorn)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• mevr. M. den Hartog 
(Eekschillersdreef 334, Apeldoorn)

en

• dhr. B.E.H. Jansen 
(Zichtweg 40, 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.:

– 11 dec. collecte: diaconie
– 11 dec. collecte: werk in onze gemeente
– 11 dec. uitgang: diaconaal doel

Collectes

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



Dankzij een paar mooie, onverwachte donaties kon 
De Noodpot bijvoorbeeld al 400 grote klamboes laten 
maken twv €3600 die Marie en ik op dit moment aan 
het uitreiken zijn. Ook kon tot nu toe al vijf keer een 
oog-operatiedag plaatsvinden waarop in totaal 100 
staaroperaties en 25 kleinere oogoperaties konden 
worden uitgevoerd twv €5000. 

Noodpot Gambia

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



De patiënten én de heren Lamin Sanyang (chirurg), 
zijn assistenten Lamin Camara en Momodou Jallow
brengen hierbij hun grote dank over aan alle vrienden 
van De Noodpot. Onlangs kon ook weer een oog-
testdag worden gehouden in een van de dorpen. De 
opkomst was groot. Degenen die alleen wat 
oogmedicatie nodig hadden kregen die ter plekke. 

Noodpot Gambia

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



Deze testdag resulteerde in 12 oogoperaties die 
afgelopen zondag al werden uitgevoerd.

Daarnaast is er contact gelegd met dr.Lamin Jaiteh. 
Als klein jochie wist hij al dat hij hartdokter wilde 
worden en dan speciaal voor de arme mensen in zijn 
land zodat ook zij bij hartproblemen goede zorg 
zouden vinden. Die is in Gambia alleen aanwezig in de 
particuliere zorg, alleen voor hen met een dikke 
beurs. 

Noodpot Gambia



Dankzij bijvoorbeeld de hulp van Action Aid is op dit 
moment een kleine hartkliniek in aanbouw. In Gambia 
overlijden nogal eens mensen vanwege de gebrekkige 
voorziening van zuurstof. Dat mag in mijn kliniek nóóit 
gebeuren, zo roept deze arts die dit té vaak heeft 
meegemaakt. Maar de prijs van €25000 zorgt voor 
fikse hoofdpijn! De Noodpot heeft €5000 kunnen 
toezeggen, maar … We keep our fingers crossed

Noodpot Gambia

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



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?



Na afloop van de dienst schenken we in een partytent 
chocolademelk en Glühwein. De Ad Fontes-groep gaat de tent 
die middag om 14.00 uur opzetten en inrichten.

We zoeken vrijwilligers die mee willen helpen om na de dienst 
op 24 december een partytent af te breken.

Graag aanmelden bij Jan Willem Bergman.

Kerstavond: handjes gezocht



Volgende diensten

Vanavond

Zondag
18 december

19.00 ds. K. Hazeleger
(Westerhaar) zangdienst

10.00 ds. J. Ouwehand
(Ilpendam) 4e advent

19.00 ds. W.J. Koelewijn
(Renkum)



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

Afkondigingen


