
Beeld: Malumbo Simwaka 

Orkaan Idai en hevige regenval hebben een 
spoor van vernieling getrokken in 
Mozambique, Malawi en Zimbabwe.  



Kerk in Actie en het Christelijk 
Noodhulpcluster helpen via kerken en 
lokale christelijke organisaties. Zij voorzien 
in noodopvang, voedsel, water en 
medische zorg  



Collecte 7 april 2019 voor “Noodhulp cycloon Idai”. 

Op dit moment voltrekt zich in Zuidelijk Afrika een 
enorme humanitaire ramp. De cycloon Idai zorgt in 
grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe 
voor een enorme ravage.  

De diaconie zal 50% van de collecteopbrengst 
bestemmen voor Kerk in Actie en 50% voor het 
Christelijk Noodhulpcluster. 



Ontmoetingsmiddag ouderen 
Dinsdagmiddag  2 april 15-17 uur 

Thema: Feest van genade, m.m.v. Mevr. M. Priem 

Meditatie: R.F. de Wit 

Voor vervoer:  Eva van den Berg, 558616 

       Doortje van Dasler, 558373 

Voor overige informatie: Zie kerkblad 



Jaarvergadering NPV, afd. Ermelo 
 Deze wordt gehouden op donderdag 11april 

2019  in een zaal van de Gereformeerde 

Kerk Vrijgemaakt  “Rehobothkerk”, Dirk Staalweg 

43,  3851 LH  Ermelo. Aanvang: 20.00 uur. 

Onderwerp:  “Beter Omgaan met Dementie”  

Een interactieve lezing door mw. G. Veldhoen-Top  

Van harte uitgenodigd.  Koffie staat klaar vanaf 19.30 uur  



GREGORIAANS, ECHO VAN DE EEUWIGHEID 

Gregoriaanse muziek is de echo van een 
spiritualiteit die al eeuwen de onze niet meer is. 
 
We proberen deze muziek van een bijna 
onaardse schoonheid te ervaren,  
aan de hand van Erik-Jan van der Hel. 
 
organist, muziekdocent en componist te Ermelo 
 
 

 
Vorming & Toerusting 

maandag 1 apr 2019 
Immanuelkerk, 20:00 uur 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graduale_Aboense_2.jpg


FILMAVOND:       THE CHILDREN ACT 

Een rechter staat voor moeilijk dilemma. 
 
Mag een tiener met gewetensbezwaar 
zelf beslissen over een bloedtransfusie? 
 
Gespreksleiding ds. Sjoerd Zwaan 
 
Bijdrage € 7,50 incl. koffie/thee, soep en 
broodjes 
 

 
Leerhuis Ermelo 

zondag 7 april 2019 
Zendingskerk, 17:30 uur 





Vrouwenwandeling(1) 
als afsluiting van “ het feest der genade”  

Op D.V. zondag 21 april om 7.00 uur willen we 
starten bij de kerk  richting begraafplaats “ de 
Koningsvaren” om daar het opstandingsevangelie 
te lezen en enkele liederen te zingen. 
Terug bij de kerk willen we gezamenlijk ontbijten, 
waarna we de kerkdienst bij kunnen wonen.  



 
 
Vrouwenwandeling(2) 
 
 Voor het ontbijt zullen we een kleine vergoeding 
vragen. 
Alle vrouwen zijn van harte welkom om dit 
samen te beleven. 
Aanmelden via de intekenlijst in de voorhal. 
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