
Welkom in het Kerkelijk Centrum! 
 
U bent verbonden met de online dienst op 
eerste paasdag die om 9:30 uur begint  
en  wordt geleid door ds. R.F. de Wit.  





 
In de schikking  staat de boog met 
klimop als teken van Gods trouw en 
het open graf.  
De witte bloemen en het kruis met de 
witte roos beelden de overwinning op 
kruis en graf  uit. 
We mogen vieren dat er HOOP en 
TOEKOMST is want JEZUS 
CHRISTUS is opgestaan. 
Hij Leeft! Dat is het houvast in deze 
onzekere tijd. 



Actuele informatie 

Door de maatregelen vanwege de coronacrisis 
kunnen de kerkdiensten alleen online worden 
gehouden. Actuele informatie vindt u op de 
website: www.hervormd-ermelo.nl 
 



Blijf verbonden 

Pastorale bezoeken zullen komende weken niet 
plaatsvinden. Maar schroom niet om contact op 
te nemen met uw sectie-ouderling of pastoraal 
medewerker.  
En voor vragen kunt u ook contact opnemen 
met de scriba tel. 0341-563095 of  
predikant tel. 0341-266893 
 



Hulpdienst: bel gerust 
In deze tijd waarin we vanwege het coronavirus 
afstand houden van elkaar en zoveel mogelijk thuis 
blijven, willen we de hulpdiensten extra onder de 
aandacht brengen. We zijn ervoor elkaar om te helpen 
waar dat kan en mag!  

Wouter van den Hoek tel. 06-46073846 
Henri Ruitenberg tel. 06-53632568 
Gert Turien tel. 06-55880128 



Collectes 
Het werk van de diakonie, de kerk en de zending 
gaat door. Wilt u dit ook steunen nu er niet in de 
kerk gecollecteerd kan worden? Dit is belangrijk. 
De bankrekeningnummers volgen op de volgende 
sheets met een QR-code waarmee u via de camera-
app direct in de betaalomgeving komt. 
Daarna volgt nog een aantal dia’s specifiek voor de 
paascollecte. 
 
 
 







Diaconie 
Het rekening  nummer is: 
NL75 RABO 03177 046 48 
Collectedoel: kansarme 
kinderen in India 
Naast het zelf overmaken van uw 
gaven kunt u er ook voor kiezen om 
gebruik te maken van QR-code 
rechts. 
Deze kunt u eenvoudig met uw 
camera app scannen, waarna u naar 
de betaalomgeving wordt doorgeleid. 
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