
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. B. Lampen
(Epe)

Ben van Gils

diaconie
werk in onze gemeente

educatie en toerusting



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Meertens
(Rhenen)

Bea Dijkgraaf

diaconie
werk in onze gemeente

educatie en toerusting



Bloemengroet

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

• mevr. G. Wijngaards - van Amersfoort
(Warenargaarde 775/K/028, Apeldoorn)

en

• mevr. H.J.A. van Engeland – Slots
(1e Wormenseweg 168, Apeldoorn)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• mevr. G. Wijngaards - van Amersfoort 
(Warenargaarde 775/K/028, Apeldoorn)

of

• mevr. H.J.A. van Engeland – Slots
(1e Wormenseweg 168, 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.:

– 26 febr. collecte: diaconie
– 26 febr. collecte: werk in onze gemeente
– 26 febr. educatie en toerusting

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



Start beroepingswerk
De kerkenraad heeft de beroepingscommissie uitgenodigd 
om te gaan starten met het beroepingswerk. Inmiddels 
hebben de eerste voorbereidende bijeenkomsten 
plaatsgevonden.

Op 21 februari is de formele aanvraag gestuurd naar de 
classis. Wij hopen spoedig toestemming te krijgen om het 
beroepingswerk daadwerkelijk te mogen gaan starten.

Meer informatie vindt u in de komende Kerkklanken en Scipio-app



Start beroepingswerk - oproep
Alle leden van onze gemeente worden uitgenodigd om  
namen op te geven bij de beroepingscommissie van door 
hen geschikt geachte predikanten/proponenten. De 
opgave kan schriftelijk bij een van de leden of via mail 
naar margreet.d.vries@hgbb.nl. 
Deze opgave moet worden voorzien van een 
motivatie/argumentatie en uw naam. 

U wordt gevraagd dit uiterlijk 12 maart te doen.

Meer informatie vindt u in de komende Kerkklanken en Scipio-app



Paaswake en concert
Op 30 maart staat het Passionkruis weer in 

de tuin van de Dorpskerk. 

Vanaf 16 uur bent u van harte welkom voor een kop koffie, thee of een 

praatje in de tent bij het kruis.

Vanaf 20.00 uur is er een concert in de kerk met zanger Rob Favier.

Kaarten voor het concert zijn te bestellen via www.zingenindekerk.nl

Voor volwassenen zijn de kosten €10,-; voor jongeren/kinderen € 3,50.

Voor meer informatie, zie Kerkklanken en website



Eens in de twee weken is er kindernevendienst.

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

Kom je ook?

Meer informatie vindt u op de website



Themadienst 5 maart
De derde dienst in het kader van ons halfjaarthema 
geloof, hoop en liefde heeft als thema geloofsverdieping.

Het draait in de brief van Paulus aan de gemeente van 
Efeze om de kerk die leeft vanuit het geloof in Jezus 
Christus. Vanuit die verbondenheid is er de liefdevolle 
band onderling. In de verkondiging zal ook het gebed om 
geloofsverdieping een plaats krijgen. De gemeente is een 
plek waar we dat gebed met elkaar mogen oefenen. 

Bid u, bid jij mee?





Ontmoeting na de dienst
U bent zondag 5 maart 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.



Volgende diensten

Vanavond 

Zondag
5 maart

19.00 ds. J. Meertens
(Rhenen)

10.00 ds. W.J. Dekker
(Amersfoort)

19.00 ds. G.J. Krol
(Baarn)



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

Afkondigingen
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