
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. R. v.d. Spoel 
(Berg en Terblijt)

Evert van de Veen 

diaconie
werk in onze gemeente

Adoptieprogramma 
Deelgenoten GZB



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

Op zondag 22 januari 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.



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Lammers
(zangdienst)

Jaap Ouwehand 

diaconie
werk in onze gemeente

Adoptieprogramma 
Deelgenoten GZB



Bloemengroet

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

• mevr. G.A. Bakkenes – Beekman 
(Meester van der Kampweg 29)

en

• dhr. J.W. Bergman 
(Engelanderweg 10)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• mevr. G.A. Bakkenes – Beekman
(Meester van der Kampweg 29)

of

• dhr. J.W. Bergman 
(Engelanderweg 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.:

– 8 jan. collecte: diaconie
– 8 jan. collecte: werk in onze gemeente
– 8 jan. uitgang: Adoptieprogramma Deelgenoten GZB

Collectes

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



Het GZB startte het adoptieprogramma Deelgenoten om 
hiermee de betrokkenheid van gemeenten bij het 
zendingswerk te vergroten door het meer concreet te 
maken. Via het adoptieprogramma Deelgenoten hebben 
gemeenten, die zelf geen zendingswerker hebben 
uitgezonden, de mogelijkheid om concreet met het 
zendingswerk mee te leven. 

Adoptieprogramma Deelgenoten



Door een deel van het werk (en de werkers die hierbij 
betrokken zijn) te adopteren, krijgt zending een gezicht. 
Wil het adoptieprogramma Deelgenoten in de gemeente 
gaan leven, dan speelt de zendingswerker daarbij een 
belangrijke rol. Het onderhouden van een relatie gaat niet 
vanzelf. Het kost energie, betrokkenheid en inzet van 
zowel zendingswerker als gemeente. 

Wij ondersteunen het zendingsechtpaar Thomas en Cobi
Roest.

Adoptieprogramma Deelgenoten



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



Bevestiging ambtsdragers

Op 15 januari hopen wij te bevestigen:

- Andries van de Woestijne (Bandalaan 5, Apeldoorn)

- Frans Hoogendijk (Koningspage 76)

- Hennie Witteveen – Hulshoff (Traandijk 67, Klarenbeek)

- Ineke Rijksen (Arnhemseweg 576/1)

- Martha Muller – Davelaar (Holleweg 30)

in het ambt van ouderling.



Bevestiging ambtsdragers

Op 15 januari hopen wij te bevestigen:

- Jennieke van den Berge – Brand 
(Zevenhuizenseweg 41, Apeldoorn)

in het ambt van diaken.

Wij zijn dankbaar dat Henk Bakker (Sportlaan 194, 
Apeldoorn) de diaconie gaat ondersteunen als diaconaal-
rentmeester.



Bevestiging ambtsdragers

Op 15 januari hopen wij te bevestigen:

- Anne Haijes (Van Haeftenpark 43, Apeldoorn)

- Iliana Put (Casper Fagelstraat 19, Apeldoorn)

- Marcel Wilbrink (Freule Hartsenplein 2)

in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.



Herbevestiging ambtsdragers

Op 15 januari hopen wij te herbevestigen:

- Thea Jansen, in het ambt van ouderling

Vorige week 1 januari zijn de namen van de (her) te 
bevestigen gemeenteleden afgekondigd. 

Er zijn geen bezwaren tegen de (her)bevestigingen.



Afscheid van ambtsdragers

Op 15 januari nemen wij afscheid van:

- Marc-Jan Zeeman als jeugdouderling 

- Geraldine van der Blom als ouderling 

- Hans Jansen als diaken

- Theo Rodenboog als ouderling-kerkrentmeester



Afscheid van ambtsdragers

Jan Vijfhuizen neemt afscheid als voorzitter van de 
diaconie. 

Jan zal, als diaken met bijzondere opdracht, lid blijven van 
de colloquiumcommissie (geschiktheidscommissie) 
Utrecht/Gelderland en vandaar uit gesprekken voeren met 
studenten over de toelating tot het ambt van predikant.



Op zaterdag 14 januari a.s. zal Evert van de Veen een 
nieuwjaarsconcert verzorgen op het Schilling orgel in 
de Dorpskerk te Beekbergen.

U wordt van harte uitgenodigd om dit 
concert bij te wonen. De entreeprijs 
bedraagt € 8,00. 

Het concert begint om 20.00 uur.
De kerk is vanaf 19.30 uur geopend. 

Nieuwjaarsorgelconcert

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



Tijdens de jaarlijkse WEEK VAN GEBED is 
op woensdag 18 januari a.s. van 19.30 
tot 20.30 uur een uur van gebed in de 
Dorpskerk. 

Het thema van de week is DOE GOED, ZOEK RECHT. 
Het uur wordt ingevuld met gebeden en liederen. 
Iedereen is van harte uitgenodigd.  

De kerk is open vanaf 19.00 uur. Meer informatie in 
Kerkklanken.



Volgende diensten

Vanavond 

Zondag
15 januari

19.00 ds. J. Lammers
(zangdienst)

10.00 ds. J. Lammers
(dienst van afscheid en bevestiging)

19.00 ds. G.A. Kansen 
(Amersfoort)



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

Afkondigingen
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