
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A.J.C. Gijsbertsen
(Garderen) Voorbereiding H.A.

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

Iran kerk



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

Op zondag 5 en 19 februari hopen we jullie weer te 
zien. 

Kom je ook?

Meer informatie vindt u op de website



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. D. Hoolwerf
(Ede)

Ben van Gils

diaconie
werk in onze gemeente

Iran kerk



Bloemengroet

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

• mevr. A.C. Wilbrink - van het Hekke
(Dorpstraat 54)

en

• dhr. C. Dalhuisen 
(Het Haselt 10, Lieren)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• mevr. A.C. Wilbrink - van het Hekke
(Dorpstraat 54)

of

• dhr. C. Dalhuisen 
(Het Haselt 10, Lieren)

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.:

– 22 jan. collecte: diaconie
– 22 jan. collecte: werk in onze gemeente
– 22 jan. uitgang: Iran kerk

Collectes

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



Sinds 2020 hebben we contact met de Irankerk in 
Amersfoort en ondersteunen we hun financieel. De GFNI 
(Gereformeerde Farsi-Nederlandse Integratiediensten) 
richt zich op Farsi-sprekende christenen en zoekers, 
primair van Iraanse afkomst, in Nederland. De GFNI 
organiseert al tien jaar lang, tweemaal per maand, 
samenkomsten in Amersfoort waar het evangelie in het 
Farsi en Nederlands wordt gebracht. 

Collecte Irankerk

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app



Het primaire doel van de GFNI is om Farsi-sprekende 
christenen te helpen om goed te integreren met 
Nederlandse christenen in een thuisgemeente in hun 
woonplaats. Verder biedt de GFNI de mogelijkheid aan 
Farsi-sprekende christenen om elkaar regelmatig te 
ontmoeten en om het geloof samen te beleven op een 
manier die goed aansluit bij hun eigen cultuur. Ook voor 
“zoekenden” biedt dit een goede gelegenheid om 
laagdrempelig kennis te maken met het woord van God.

Collecte Irankerk



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



Actie Kerkbalans

Afgelopen week zijn de brieven voor de Actie 
Kerkbalans worden rondgebracht.

Het thema is ook dit jaar:

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële 
basis voor onze kerk. 

Van harte aanbevolen! 

Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website



INTERNATIONAL JUSTICE MISSION 

strijdt tegen slavernij

Op woensdag 25 januari komt de Confessionele Kring 
Apeldoorn bijeen in Het Hoogepad. International Justice
Mission geeft voorlichting over haar wereldwijde strijd 
tegen  slavernij.

Iedereen is van harte welkom. De avond begint om 19.45 
uur. De inloop is vanaf 19.30 uur.

Zie ook informatie in Kerkklanken 





Volgende diensten

Vanavond 

Zondag
29 januari

19.00 ds. D. Hoolwerf
(Ede)

10.00 ds. E. Klein Kranenburg 
(Olst) bediening H.A.

19.00 ds. C.E. Lavooij
(Vaassen) dankzegging H.A.



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

Afkondigingen
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