
Welkom in de morgendienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

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

Jaap Ouwehand

diaconie
werk in onze gemeente

onderhoud kerkgebouw



Welkom in de avonddienst

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. J. Lammers
(zangdienst)

Ben van Gils

diaconie
werk in onze gemeente

onderhoud kerkgebouw



Bloemengroet

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

• mevr. K.E. Kramer 
(Stichtingsweg 6)

en

• mevr. H.J. Hissink – Hertgers
(Sprenkelaarshof 9, Apeldoorn)



Bloemengroet

Wilt u de bloemen bezorgen bij:

• mevr. K.E. Kramer 
(Stichtingsweg 6)

of

• mevr. H.J. Hissink – Hertgers
(Sprenkelaarshof 9, 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.:

– 12 maart collecte: diaconie
– 12 maart collecte: werk in onze gemeente
– 12 maart: onderhoud kerkgebouiw

Collectes



De uitgangscollecte is vandaag bestemd voor dit doel.

Wist u dat aan de hand van het jaarlijkse 
inspectierapport van Monumenten-
wacht er doorlopend onderhoud 
aan de kerk plaatsvindt?

Zo is de vinger gelegd bij verslechterd
voegwerk als gevolg van verwering
en door (vermoedelijk) strooizout (foto).

Onderhoud kerkgebouw

rekening van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente, NL87 RABO 0306 0000 24



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



Bevestiging ambtsdragers

Op 2 april hopen wij te bevestigen in het ambt van diaken :

- Ad de Jong (Het Rooster 12, Apeldoorn)

- Remko Polinder (Zonnewende 31, Apeldoorn)

en in het ambt van jeugdouderling:

- Ginus Kort (Koningspage 66, Beekbergen)

Eventuele bezwaren tegen een bevestiging kunnen tot 
vrijdag 17 maart schriftelijk worden ingediend bij de 
scriba.



Pastorale toerustingsavond
Dinsdagavond 14 maart hopen we weer een mooie avond te 
hebben, onder leiding van ds. Klaas van Meijeren (IZB). De 
nadruk zal liggen op praktische toerusting voor een ieder die 
met pastoraat te maken heeft. 
Alle werkers in de pastorale wijkteams: ouderlingen, 
contactpersonen, HVD-ers, diakenen en kerkrentmeesters zijn 
van harte welkom. Ook andere geïnteresseerde gemeenteleden 
zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Om 19.30u. starten we met koffie en thee en iets lekkers erbij.

Voor meer informatie, zie Kerkklanken en website



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 19 maart hopen we jullie weer te zien. 

Kom je ook?

Meer informatie vindt u op de website



Volgende diensten

Vanavond 

Zondag
19 maart

19.00 ds. J. Lammers
(zangdienst)

10.00 dr. J. Hoek
(Veenendaal)

19.00 ds. M. van Dam
(IJsselmuiden)



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

Afkondigingen
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