


U bent weer welkom in de kerk! 
Ook is er oppas en kindernevendienst.  
Het blijft wel nodig om u aan te melden. 
Hiervoor is een online reserveringssysteem. 
De link staat in de nieuwsbrief en op de website. 
Ook kunt u bellen met de scriba,  
Annet Kuyt (563095) 



Collectes 
Het werk van de diaconie, de zending en de 
kerk gaat door. Dit is erg belangrijk.  
De bankrekeningnummers staan op de 
volgende sheets met een QR-code waarmee u 
via de camera-app direct in de betaalomgeving 
komt. 



Plaatselijk 
evangelisatiewerk 
Het rekening  nummer is: 
NL75 RABO 03177 046 48 
Naast het zelf overmaken van uw 
gaven kunt u er ook voor kiezen om 
gebruik te maken van QR-code 
rechts. Deze kunt u eenvoudig met 
uw camera app scannen, waarna u 
naar de betaalomgeving wordt 
doorgeleid. 



Kerk 
Het rekening nummer is:  
NL06 RABO 03177 015 25 
Naast het zelf overmaken van uw 
gaven kunt u er ook voor kiezen om 
gebruik te maken van QR-code 
rechts. 
 
Deze kunt u eenvoudig met uw 
camera app scannen, waarna u naar 
de betaalomgeving wordt doorgeleid. 
 



Zending  
Het rekening nummer is:  
NL06 RABO 03177 015 25 
(Onder vermelding van Zending) 

Naast het zelf overmaken van uw 
gaven kunt u er ook voor kiezen om 
gebruik te maken van QR-code 
rechts. 
Deze kunt u eenvoudig met uw 
camera app scannen, waarna u naar 
de betaalomgeving wordt doorgeleid. 



Hulpdienst: bel gerust 
In deze tijd waarin we vanwege het 
coronavirus afstand houden van elkaar, willen 
we de hulpdiensten extra onder de aandacht 
brengen. We zijn ervoor elkaar om te helpen 
waar dat kan en mag!  
Wouter van den Hoek tel. 06-46073846 
Henri Ruitenberg tel. 06-53632568 
Gert Turien tel. 06-55880128 



Vakantie Bijbel Week gaat door! 

Zie voor meer informatie onze nieuwe site: 

www.vakantiebijbelweekermelo.nl 

 
Aanpassingen zijn er wel: 
• Diverse locaties 
• Geef uw kind vooraf op  
• Medewerkers zijn zeer hard nodig,        
                     GEEF JE OP! 
 
 

24, 25, 26 en 27 augustus 



ALPHACURSUS 
 
Wat is Alpha? 
Ontmoeten, vragen en ontdekken. Dat doe je op Alpha. Tijdens 
interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof 
inhoudt. 
 
Start: Maandag 7 september in CGK De Voorhof. 
 
Duur: ca. 10 avonden van 19.00 tot 21.30 uur en 1 zaterdag. 
 
Info: www.alpha-ermelo.nl 
 

http://www.alpha-ermelo.nl/
http://www.alpha-ermelo.nl/
http://www.alpha-ermelo.nl/


In verband met de nu geldende RIVM regels gaat het 
verlaten van de kerk nu anders dan u gewend bent: 

 
• De gemeenteleden in het linker vak verlaten de kerk via 

de nooddeur links. 
• De gemeenteleden in het rechter vak verlaten de kerk via 

de voorhal en de hoofdingang. 
• De gemeenteleden op de gaanderij verlaten de kerk via 

de voorhal en de kleine ingang. 
 

• Vergeet niet uw gift te geven bij het uitgaan van de kerk, 
u heeft de mogelijkheid bij de drie uitgangen. 
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