
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Lammers
(doopdienst)

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

evangelisatie werk



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

Op zondag 5 en 19 maart 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. E.G.H. Laseur
(West Maas/Waal)

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

evangelisatie werk



Bloemengroet

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

• dhr. J. van Campen 
(Juffr. Oosterweg 24)

en

• mevr. H. Wiegman – Hiemstra 
(Gijsbrechtgaarde 30/K/304, De Berghorst)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• dhr. J. van Campen 
(Juffr. Oosterweg 24)

of

• mevr. H. Wiegman – Hiemstra 
(Gijsbrechtgaarde 30/K/304, De Berghorst)

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.:

– 19 febr. collecte: diaconie
– 19 febr. collecte: werk in onze gemeente
– 19 febr. evangelisatie werk

Collectes



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

rekening van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente, NL87 RABO 0306 0000 24



Benefietoptreden voor Oekraïne
Op zaterdagmiddag 25 februari vindt er in Apeldoorn een 
benefietoptreden plaats voor Oekraïne. De optredens 
worden onder andere verzorgd door:
- familie Romansky, voorjaar 2022 gevlucht uit Oekraïne
- Oleg Lysenko, Oekraïens accordeonist, bayan- en 
bandoneonspeler.

Het optreden vindt van 14:30 – 16:30 uur plaats in de 
Julianakerk, Deventerstraat 91, Apeldoorn

Meer informatie vindt u op de website en Scipio-app





Volgende diensten

Vanavond 

Zondag
26 februari

19.00 ds. E.G.H. Laseur
(West Maas/Waal)

10.00 ds. B. Lampen
(Epe)

19.00 ds. J. Meertens
(Rhenen)



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

Afkondigingen
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