
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 
volgen op de volgende sheets met een QR-
code waarmee u via de camera-app direct in 
de betaalomgeving komt.



‘Tien jaar geleden, een jaar voor de alles verwoestende aardbeving, 
maakten wij een reis naar Haïti om onze dochter Kétura op te halen.
Het was een reis die intens veel indruk op ons heeft gemaakt. 
Natuurlijk omdat het het geboorteland is van onze dochter, maar ook 
door het zien, ruiken en proeven van de extreme armoede. Sindsdien 
hebben wij Haïti in ons hart gesloten en zetten wij ons in voor een 
beter bestaan van de allerarmsten’.

Familie D. Lagerwaard, Ermelo

Collecte Zondag. Stichting Naar school in Haïti
“Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede”



Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar
meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een 
land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. 
“Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede”
Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in de bergen 
ten zuiden van Port au Prince in Haïti met het geven van onderwijs. 



Inmiddels volgen ruim 800 kinderen er onderwijs. De kinderen
krijgen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak 
de enige maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, hulp       
geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, medische zorg
en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan.

Vanuit de school worden 
ook projecten opgezet 
en uitgevoerd om de 
leefomstandigheden 
voor de bewoners in het 
gebied rondom de 
school te verbeteren

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.



Diaconie
Het rekeningnummer is:
NL75 RABO 03177 046 48
Collectedoel: Open Doors

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.



Zending
Het rekeningnummer 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.



Bloemendienst





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, 563095.



Blijf verbonden
Pastorale bezoeken zullen vanaf komende 
weken weer gaan plaatsvinden. U kunt 
contact opnemen 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.



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


