


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. 

  
 
  
 
  
 
  
 



Oppas van de allerkleinsten, 0-4 jaar 
 
Wij zoeken voor het nieuwe jaar nieuwe aanwas voor de oppas en die is 
hard nodig! Om de teams op sterkte te houden zoeken we 5 volwassenen 
en diverse tieners (12+) en iedereen mag reageren we zoeken oppas-
gemeenteleden! 
 
Interesse of informatie nodig? Neem dan contact op met : 
 
Reina Kaper of Henriette Pastoor. 
 
Via deze weg willen we iedereen die dit jaar stopt  
hartelijk danken voor jullie inzet de afgelopen jaren! 
 
 
 



• 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 



• Reinier Verbruggen, verpleegkundig 
specialist GGZ legt uit wat autisme is. 

• wat zijn de sterke kanten en wat geeft 
moeite in de kerk? 

• praktische en concrete adviezen voor 
gemeenteleden, ambtsdragers, leiders etc. 

• interactief, met ruimte voor uw inbreng. 
 
 
 
 

donderdag 21 november – Kerkelijk Centrum – 20:00 uur 

AUTISME, GELOOF EN KERK, GAAT DAT SAMEN? 



• Diaconaat behoort tot het wezen van de kerk 
• Prof.dr. Herman Noordegraaf over Calvijns 

visie op het diaconaat  
• Uitleg van het rente-verbod, bijv. Lev. 25 
• Actuele betekenis voor diaconaat en een 

rechtvaardige economie 
 
 
 
 

woensdag 27 november – Oude Kerk – 20:00 uur 

DE ONBEKENDE CALVIJN 



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 (voor u) 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. 





“Elkaar ontmoeten aan tafel” 
 

Houd deze datum alvast vrij, meer info volgt… 

25 januari - RUNNING DINNER 
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