


Bezoeken kerkdienst 
Welkom in de kerk! 
Het blijft 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. 



Online kerkdiensten 
YouTube is bezig de omgeving van live 
streams om te zetten. Gevolg is dat de 
YouTube stream niet altijd werkt.  
Lukt het niet om de dienst te volgen via 
YouTube kijkt u dan de dienst via de 
kerkomroep! 



Gebedskring KC (1) 
Henk Zwijnenburg is de nieuwe gebedscoördinator.  
Hij vindt het belangrijk dat er binnen de gemeente 
een plek voor gebed is. Dit past ook helemaal bij 
het jaarthema “groeien in gebed”. 
Henk wil graag samen met u/jou bekijken wat de 
goede vorm en frequentie is. Het beste is daarom 
gewoon te starten!  



Gebedskring KC (2) 
“Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik 
zal naar jullie luisteren” Jeremia 29:12 
 
U/jij wordt uitgenodigd voor de gebedskring op 
woensdagavond 11 november, 20-21 uur in KC 
Ivm RIVM richtlijnen graag mailen naar 
henk.zwijnenburg@tele2.nl 
 

mailto:henk.zwijnenburg@tele2.nl


GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021 
Heeft u al nagedacht over, of misschien wel besloten tot, 
aanschaf van het nieuwe GZB-dagboekje? 
U koopt dan niet alleen een mooi dagboekje, maar met  
de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk.  
Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede  
aan het werk van de GZB.  
De GZB steunt een project in Pakistan. Het is een 10-delige 
cursus speciaal voor tieners om hen toe te rusten tot zout en 
licht in de overwegend islamitische samenleving. 



GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021 
Interesse?  
 
 
U kunt het dagboekje bestellen door contact op te nemen met 
Wilma Zwanenburg  (t) 557843 of 06-15596550 
        (m) f.zwanenburg@kpnmail.nl 
Krijgt u het dagboekje ieder jaar thuisbezorgd, dan hoeft u 
niets te doen. 

mailto:f.zwanenburg@kpnmail.nl


Oproep! De voedselbank is op zoek …  
.. naar gemeenteleden die het leuk vinden mondkapjes te maken 
Bent u of jij handig met de naaimachine?  
En wilt u of jij graag een bijdrage doen  
voor de mensen van de voedselbank,  
meld u of jij dan aan bij … 
Bert van Gens: l.van.gens@hetnet.nl 
Thema groep: Hulpbehoevendheid 
Diaconie Hervormd Ermelo 



Vrijwilligers renovatie KC (1) 
Aanstaande zaterdag hopen we van start te gaan met de 
werkzaamheden van de renovatie. 
Diverse gemeenteleden hebben zich inmiddels gemeld om als 
vrijwilliger mee te willen helpen. Voor de komende zaterdagen 
zijn er voldoende mensen om aan de slag te gaan. Fijn dat al 
zoveel mensen zich hebben aangemeld en dat we zo met elkaar 
de schouders onder de renovatie zetten. 



Vrijwilligers renovatie KC (2) 
Heeft u dit nog niet gedaan, maar houdt u van het hanteren van 
de schop, hamer of verfkwast of wilt u gewoon helpen, aarzel 
dan niet en meldt u aan. In de toekomst hebben we zeker nog 
veel mensen nodig. Ook kunt u zich nog opgeven voor het maken 
van iets lekkers bij de koffie of de lunch, zoals cake, soep, 
(hartige)taart etc.. Voor verdere info zie nieuwsbrief Renovatie. 
Aanmelden kan bij:  
Johan Stegeman (t) 06-57324141;  
(m) johanengrethastegeman@outlook.com 
of Carolien Turien (t) 06-40070305; (m) cjderuiter@hetnet.nl 

mailto:johanengrethastegeman@outlook.com


Collectes 
Het werk van de diaconie, de kerk en de 
zending gaat door. Wilt u dit ook steunen nu 
er niet in de kerk gecollecteerd kan worden? 
Dit is belangrijk. De bankrekeningnummers 
staan op de volgende sheets met een QR-code 
waarmee u via de camera-app direct in de 
betaalomgeving komt. 
 
 



Opbrengst zendingspijpjes (nov/dec) 
bestemd voor Borda, Slowakije! (1) 
Komende zomer hopen 22 jongeren uit onze 
gemeente weer af te reizen naar Borda, Slowakije. 
Met uw bijdrage kunnen materialen gekocht 
worden om het gebouw verder op te knappen 
zodat straks nog meer kinderen op kamp kunnen 
komen en de Here Jezus mogen leren kennen. 



Opbrengst zendingspijpjes (nov/dec) 
bestemd voor Borda, Slowakije! (2) 
U kunt ook een gift overmaken naar 
rek.nr. NL06RABO0317701525  
t.n.v. College Kerkrentmeesters Ermelo 
o.v.v.  collecte JWV Kerkelijk Centrum 2021 
 
Namens de jongeren dank u wel! 



Najaarszending 
Het rekeningnummer is: 
NL75 RABO 03177 046 48 
(O.v.v. Najaarszending) 

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 rekeningnummer 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. 
 



JWV  
Het rekeningnummer is:  
NL06 RABO 03177 015 25 
(Onder vermelding van Jongerenwerkvakantie) 

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 



Zingen na de dienst 
Zingen tijdens de ochtenddienst is voorlopig 
niet verstandig. We zingen in de middagdienst 
en buiten op de parkeerplaats na de 
ochtenddienst als het weer het toelaat. Voor 
buiten zingen is een liederenblad gemaakt. 
Goed om samen te doen.  
- Uiteraard geldt: 1,5 m afstand. 
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