
Welkom

Voorganger:

Organist:

Begeleiding:

Collecte:

ds. G.J. Krol
(Baarn)

Bea Dijkgraaf

Gospelkoor “His Voice”
o.l.v. Gerton Woudt

diaconaal doel



U kunt uw gaven geven aan de collecte van 
kerstavond door een overschrijving naar de rekening 
van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente, NL87 
RABO 0306 0000 24 o.v.v.:

– 24 dec. collecte: De Herberg Apeldoorn

Collecte

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



Het inloophuis ‘De Herberg’ dateert reeds van 1978. De 
plaatselijke kerken geven op deze wijze uiting aan 
maatschappelijke dienstbaarheid voor de Apeldoornse
samenleving. De naam staat symbool voor gastvrijheid. 
‘De Herberg’ wil een plaats zijn, waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, waar gelegenheid is om zich even 
terug te trekken uit de hectiek van het leven en de zorgen 
van alle dag, waar mensen hun verhaal kwijt kunnen, 
omdat ze er een luisterend oor vinden.

Collecte De Herberg Apeldoorn



‘De Herberg’ is er voor iedereen, ongeacht ras of geloof. 
Het is een plek waar mensen kunnen zijn zoals ze zijn, 
waar ze zichzelf kunnen zijn.

‘De Herberg’ wordt o.a. betaald door de plaatselijke 
kerken en wordt gedragen door de inzet van vele 
vrijwilligers.

Collecte De Herberg Apeldoorn



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).

Collecte

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app



Voor de vluchteling-kinderen die verblijven in Fletcher
Hotel in Beekbergen, zijn we op zoek naar kinderfietsen 
met zijwieltjes of waarop zijwieltjes gemonteerd kunnen 
worden. 

Heeft u nog een kinderfiets staan, neem dan contact op 
met Rinus Hagenbeek of Gerrit van Rijssen.

Kinderfietsen gevraagd 



Na afloop van de dienst schenken we in een partytent 
chocolademelk en Glühwein. 

Gezellig samenzijn





Volgende diensten

Zondag
25 december

10.00 ds. J.R. van Gelderop
(Vaassen) 1e kerstdag
begeleid door koor Hosanna

19.00 ds. E.J. Hempenius
(Amersfoort)



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

Afkondigingen
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