


Collecte diaconie: Individuele hulpverlening 

• Vandaag wordt er gecollecteerd voor individuele hulpverlening 
• Jaarlijks worden tientallen mensen uit Ermelo financieel geholpen 

door de diaconie. 
• Zij doen een beroep op de diaconie, omdat ze er (even) financieel niet 

meer uit komen. 
• Met deze collecte kunt u dit noodzakelijke werk ondersteunen. 



Ouderenmiddag op 2 april  
in het Kerkelijk Centrum met ... 
Verpleegster Adrienne 
Blomberg 40 jaar werkzaam 
in de Diaconale 7 
barmhartigheden in Azië en 
Afrika en een …. 
Lezing van Theo vd Hombergh 



Veiling t.b.v. Renovatie Kerkelijk Centrum - 1 

Zaterdag 21 maart a.s. wordt er een veiling gehouden om de 
laatste € 15.000 voor de renovatie binnen te halen. 
We willen hier een leuk feestje van maken en beginnen aan 
het einde van de middag met een gezamenlijke maaltijd, als 
dank voor het mooie bedrag dat door u is toegezegd.  
Na de maaltijd gaat de veiling van start. Er zijn inmiddels al 
interessante en leuke diensten en producten aangemeld maar 
er het zou mooi zijn als hier nog meer kavels bij komen.  



Veiling t.b.v. Renovatie Kerkelijk Centrum - 2 

Intekenlijsten voor de kavels en opgaveformulieren voor de 
maaltijd liggen op de tafels in de hal.  
Komt u ook? Wij hopen bij een goede opkomst een mooi 
bedrag binnen te halen.  
 
 









Actief en inspirerend weekend voor alle  
mannen (20+) rond het KC van vrijdagavond  
tot zondagmiddag. 
 
 

15-17 mei 
 
 
Geef je op, uiterlijk zondag 15 maart! 
 
Opgeven via intekenlijst in de voorhal of via whatsapp aan Kars (06 11 
41 64 22). 
 
Info bij Kars Pastoor, Tony Geluk, Henk Luitjes, Hans van den Berg of Robert Mazier  
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