


“Elkaar ontmoeten aan tafel” 
 

Houd deze datum alvast vrij, meer info volgt… 

25 januari - RUNNING DINNER 



Gezinsdagboek “Een handvol koren” 

Best verkochte dagboek van Nederland!  

Meer info en bestellen: Berend Boom, 0341-551073, 
b.boom1935@kpnmail.nl  

Prijs: €12,50, waarvan €8,- voor GZB-zendingswerk.  

Er is ook een gesproken versie beschikbaar.  

Al eerder besteld? Dan ontvangt u het boekje automatisch 
opnieuw. 

Op 10 november ligt er een intekenlijst in de hal.  



Zendingspijpjes november/december 
De opbrengst is bestemd voor 
de bouw van een kindertehuis  
in Chennai (India) waar 120 
kinderen uit sloppenwijken 
mogen gaan wonen en scholing 
krijgen vanuit de liefde van Jezus 
Christus. 
Op 1 december hoopt Janine u 
er meer over te vertellen. 

  
 
  
 
  
 
  
 



17•11•19 
delen maakt meer 

 

Een creatieve happening voor jong en oud die je niet wil missen!  
Kerkelijk Centrum 



KliederkerkErmelo 

Samen aan de slag  
met een Bijbelverhaal  
en samen eten  
zondag 17 november in het Kerkelijk 
Centrum. 
 

Dit is de vierde Kliederkerk  
in een reeks van vijf  
op verschillende plekken in Ermelo. 



17•11•19 
delen maakt meer 

 

KliederkerkErmelo 
Kerkelijk Centrum 



• Lily Veen spreekt over “aandacht in de praktijk 
van het leven” 

• de zoektocht van de mens naar geluk, 
schoonheid, naar God zelf 

• laten we morgen eens met ons hart kijken…, 
de wereld doorgaan met open ogen, open oren 

• Lily Veen is een ’praktijkmens’ en verdiepte 
zich in spirituele en levensvragen 
 

    
 

 
 
 
 
 

woensdag 13 november – Immanuelkerk – 20:00uur 

ZIEN MET JE HART 



• Antoinette Bottenberg is theoloog, pastor 
en verliesbegeleider 

• we verkennen het rouwlandschap, in 
diverse situaties. 

• verlies door de dood, maar ook andere 
vormen van verlies 

• normale en gecompliceerde rouw in 
meerdere situaties van ons leven 

• hoe vinden we onze weg hierin? 
 
 

 
 
 
 

maandag 18 november – Immanuelkerk – 20:00 uur 

ROUW IS DE ACHTERKANT VAN DE LIEFDE 


	Dianummer 1
	Welkom in het Kerkelijk Centrum!
	Collecten
	Dianummer 4
	Gezinsdagboek “Een handvol koren”
	Zendingspijpjes november/december
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11



