


Welkom in het Kerkelijk Centrum! 

Vanmorgen om 9:30 uur 

Ds. R.F. de Wit, viering heilig avondmaal 

 

Vanmiddag om 17 uur:  

Ds. R.F. de Wit, viering heilig avondmaal 



Bezoeken kerkdienst 

U bent weer welkom in de kerk. In juni mogen 
we met 30 mensen in de dienst aanwezig zijn. 
U kunt zich opgeven via de link in de 
nieuwsbrief, de website of bellen met de scriba, 
Annet Kuyt (0341-563095) 



Blijf verbonden 

Pastorale bezoeken kunnen in overleg weer 
plaatsvinden. 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? 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. 
 
 
 
 



Diaconie 
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. 



Avondmaalscollecte 
Opvang en hulp aan ontheemden in Colombia 

In Colombia komen elke dag mensen om 
door politiek geweld, worden mensen 
ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Wanhopig 
vluchten ze naar de hoofdstad Bogotá. 
Mencoldes, partner van Kerk in Actie, helpt 
deze kwetsbare mensen op weg naar een 
nieuwe toekomst. 

 
 

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen      
namens de Diaconie, Themagroep vluchtelingen 

 
 

 



Verjaardagsfonds 

Bijeenkomst verjaardagsfonds op 24 juni om 
14.00 uur in het Kerkelijk Centrum 



De Marriage Course gaat weer beginnen 
7 avonden uit met z’n tweeën  

Wij starten vrijdag 18 september 
 

Welkom! 
 
 Info:  www.marriagecourse.nl 
  gekevandenberg62@gmail.com 
 

http://www.marriagecourse.nl/
mailto:gekevandenberg62@gmail.com
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