
Welkom in het Kerkelijk Centrum! 
 
U bent verbonden met de online dienst die 
om 9.30 uur begint en die wordt geleid 
door ds. R.F. de Wit. 
Deze dienst is eerder opgenomen.  





Actuele informatie 

Door de maatregelen vanwege de corona crisis 
kunnen de kerkdiensten alleen online worden 
gehouden. Actuele informatie vindt u op de 
website: www.hervormd-ermelo.nl 
 
 
Deze powerpointafkondigingen zijn op de site te vinden bij KC onder “wijknieuws” 

 

http://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 
 



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? 
De bankrekeningnummers staan op de website. 
Of mail: scriba.kc@hervormd-ermelo.nl  
 



Ghana; nieuwe kansen voor straatmeisjes 

Ghana is een West-Afrikaans land dat zich goed ontwikkelt, maar in de 
dorpen in het droge noorden blijft het onderwijs achter en hebben 
jongeren weinig kans op werk.  
Veel jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, waar 25.000 kinderen op 
straat werken en leven.  
In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar veertig meisjes 
terecht vanaf 14 jaar. Ze leren in tien maanden tijd kleding naaien, make-
up, sieraden maken of het kappersvak. Steun daarom dit werk. 
Wilt U dit doel steunen dan kun U een gift ook overmaken naar rek.nr. 
NL 75 RABO 03177 046 48, t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ermelo 



Collectes 

Diaconie: “Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana” 
Rek.nr. NL75RABO 03177 046 48 
 
Kerk: Rek.nr. NL06RABO 03177 015 25 
 
Zending: Rek.nr. NL06RABO 03177 015 25  
(onder vermelding van “Zending”) 



In de bloemschikking 
zien we een boog 
met hedera als 
symbool van trouw 
van onze God. 
 
In deze onzekere tijd 
is dat ons houvast. 



Beste  jongens en meisjes, 
Nu er geen kindernevendienst en school is, staat er bijna elke 
dag een nieuwe show klaar op deze website:  
 

 creatiefkinderwerk.nl 



  
 
  
 
  
 
  
 
  
 



Bericht van overlijden 
 
Op vrijdag 27 maart is overleden op de leeftijd van 70 jaar 

 
Hennie Hoegen 

 
Wilt u afscheid van haar nemen, neemt u dan contact op 
met Jan Hein van Burken, tel. 06-22287206 
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