


Voedselbank – inzameling (1) 

Op zondag 13 oktober 2019 staan er lege kratten van 
de voedselbank. Wilt u mee helpen om de kratten te 
vullen door de volgende producten mee te nemen: 
Houdbare melk, 
Pot/blik Groente, 
Rijst (Zilvervliesrijst), 
Volkoren Knäckebröd, 
Blik Soep en 
Pot Chile con carne. 



Voedselbank – inzameling (2) 

De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren. 
Dan sparen we samen voor koffie voor de voedselbank. 

In de hal van de kerk staan weer kratten waarin u de 
producten kunt deponeren, maar u kunt uiteraard uw 
product ook geven aan een van de diakenen die daar 
aanwezig zijn.

Alvast bedankt, de diakenen van het Kerkelijk Centrum.



Elke week is er op maandagavond catechisatie voor jongeren 
van 12-16 jaar. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 
ongeveer 20.00 uur, daarna kunnen de jongeren nog een 

kwartiertje naar ‘De Kelder’, voor wie dat leuk vindt.

We maken gebruik van de methode Follow Me van de HGJB 
(Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond). Dit houdt in dat we de 

avond gezamenlijk in één groep beginnen. We hebben een soort 
van kleine dienst, verzorgd door de inleider, waarbij we bidden, 

soms zingen, een inleiding hebben met een filmpje en een 
collecte voor een gekozen doel.

Mentoren gezocht: Catechese Follow Me (1)



Daarna gaan we in mentorgroepjes uiteen om in gesprek te 
gaan met elkaar rondom het thema van. Dit jaar hebben we 6 
groepen, ongeveer 45 catechisanten die geleid worden door 

onze gemotiveerde mentoren. We zijn naarstig op zoek naar 2 
mentoren, bij voorkeur 1 dame en 1 heer. 

Wilt u/jij 18 keer per jaar een uurtje op de maandagavond 
vrijmaken voor dit belangrijke werk?

Vragen/aanmelden? Neem contact op met Marieke Luitjes of 
Stephan Lagerwaard

Mentoren gezocht: Catechese Follow Me (2)



Koks gezocht voor de eethuiscatechese

Drie keer per jaar eten de tieners en mentoren van Follow Me, 
voorafgaand aan de catechisatie, met elkaar.

Hiervoor enthousiaste koks gezocht.

Eerste keer 14 oktober! 

Andere data volgen nog

Voor meer info en aanmelden:

Marieke Luitjes





UITNODIGING KERK & ISRAEL VELUWE

Thema: Geloven met een Hebreeuws ijkpunt
Inleider: ds. B. Gijsbertsen
Datum: zaterdag 12 oktober 2019
Plaats: ‘t Venster, Nieuwe Kerk
Aanvang: 11.00 uur
Pauze: 12.00 – 13.00 uur (lunch meenemen) 
Sluiting: 14.00 uur met korte viering - ds. B.L Jongkind

Voor meer informatie: www.kerkenisraelveluwe.nl
Organisatie: classicale commissie Kerk & Israël Veluwe



KLIMAATCRISIS ALS UITDAGING

• Theoloog Hans Schravesande, voorzitter 
projectgroep Kerk en Milieu, maakte veel  
klimaatconferenties mee.

• Inzichten van theologie, filosofie, politiek

• Zie de crisis als uitdaging….

• Waar staan we zelf?

• Hoeveel tijd is er nog om het roer om te 
gooien?

Donderdag 10 oktober – Immanuelkerk – 20:00uur



LITERATUURKRING : HET KIND DAT WIJ WAREN……..

• lezen van 4 romans, delen van de 
leeservaringen met elkaar.

• deskundige begeleiding ds. Peter Verbaan 
en Neerlandicus drs. Bartho de Looij

• reflectie op wat de roman ons en anderen 
te zeggen heeft.

• U bent van harte welkom om mee te doen.

MaaStart: maandag 14 oktober – Oude Kerk – 20:00 uur



• Johanneke Bosman, theologe en pastor, 
neemt ons mee in de traditie van litanie 
gebeden 

• het ontstaan van deze rijke R.K.-traditie

• de 51 namen van Maria komen naar voren

• impact op theologie en kunst

• catechetische verdieping van het gebed.

maandag 14 oktober - Immanuelkerk – 20:00uur

DE LITANIE VAN MARIA





Zonnepanelen op het dak van
Kerkelijk Centrum

Ook U kunt meedoen!
Het college van kerkrentmeesters heeft besloten om in 
samenwerking met de Ermelose Coöperatie Veluwe-Energie de 
daken van het Kerkelijk Centrum vol te leggen met 
zonnepanelen. 

De installatie levert stroom voor de kerk zelf, een groenere Kerk! 
Ook gemeenteleden kunnen deelnemen in het project. De 
verwachte terugverdientijd is 11 jaar en dan is het rendement 4%.



Zonnepanelen op het dak van Kerkelijk Centrum

Hoe werkt het en wat kost het?
Iedereen die in Ermelo of Putten woont, kan meedoen. U neemt 
deel met een aantal “zon-aandelen” (€ 240 p.st.), waarvoor u een 
inleg betaalt en waardoor u lid wordt van de coöperatie. U krijgt 
daarmee het recht op teruggave van energiebelasting.  

Aanmelden en verdere informatie
In de hal van de kerk liggen formulieren waarmee u zich kunt 
aanmelden voor deelname. 

J.P. Bom,  penningmeester Hervormde Gemeente Ermelo
A. Hardeman, penningmeester Coöperatie Veluwe-Energie U.A.


