


Collecte 15 september 

Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in 
Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een 
beroep op kerken voor onderdak, voedsel en 
veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische 
kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan 
iedereen die bij hen aanklopt.  



Collecte 15 september (2) 
We steunen de kerken in Syrië, zodat zij moed 
houden om hun belangrijke werk te blijven 
doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet 
met lege handen staan. Met de opbrengst van 
de collecte steunt Kerk in Actie het werk van 
de kerken in Syrië en in het Midden-Oosten. 
Helpt u mee? 



Syrië wordt nu al jaren in de greep gehouden van 
een verwoestende burgeroorlog 



Miljoenen Syriërs lijden dagelijks onder de gevolgen 
van de oorlog. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie. 



Steeds meer mensen in nood doen een beroep op 
kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid.  



Syrische kerken zijn zelf ook zwaar getroffen. Toch kiezen zij 
ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn voor de 
naaste.  



Zij bieden noodhulp met voedsel, tijdelijk onderdak en 
medische zorg.  



 
´Op deze manier laten we zien dat de kerk alles deelt.´  
- ds. Harout Seliminian 
 

 



Kerk in Actie steunt het werk van de kerken in Syrië, zodat zij moed 
houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich 
inzetten, laten we hen niet met lege handen staan.   



Dankzij uw steun kan Kerk in Actie het werk van de 
kerken in Syrië en andere noodhulpprojecten in het 
Midden Oosten ondersteunen! Hartelijk dank! 





Welkom op de gemeentedag! 
Vossenjacht voor de kinderen 
Escaperoom voor de jongeren 
Bloemschikken, Spel ‘Open blik’, Emmauswandeling 
voor de volwassenen 
Gezamenlijke lunch 
Zie voor verdere info de website “hervormd-ermelo.nl” 











Fotosessie fotoboek 
Na de dienst worden weer foto's gemaakt voor het 
fotoboek. 

Staat u er nog niet in of is de foto verouderd, kom 
dan langs. 

 

Sandra den Besten 

 



Najaarsfeesten Israël,  ook van betekenis voor ons  
 

Bijeenkomst: 18 september 2019 

Inleiding:  Ds. C.J. Overeem (voorzitter CIS) 

Tijd:    20.00 uur – 21.45 uur 

Plaats:   Oude Kerk 

Collecte:   bestrijding onkosten 

Tevens introductie: Dagboek bij de najaarsfeesten (CIS) 

Beleef de feestdagen met Israël mee en ervaar de rijke inhoud 

Kerk en Israël Ermelo 
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