


Bezoeken kerkdienst 
Welkom weer in de kerk! 
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 Annet Kuijt. 



Zingen na de dienst 
Er is de afgelopen keren na de dienst buiten 
gezongen. Zingen tijdens de dienst is voorlopig 
niet verstandig. Voor komende weken wordt 
een liederenblad gemaakt. Wie wil kan na de 
dienst meezingen op de parkeerplaats voor het 
KC. Uiteraard geldt: 1,5 m afstand. 



Inleveren oude metalen zaterdag 19 september 

 Zaterdag 19 september van 09:00 uur tot 16:30 uur kunt 
u oude metalen inleveren voor de renovatie. Theo van
Hombergh zal deze in ontvangst nemen op de
parkeerplaats van het Kerkelijk Centrum waar containers
staan die gratis geleverd zijn door Kringloopwinkel
OverNodig uit Putten en IJzer en Schroothandel BV A28.



Inleveren oude metalen zaterdag 19 september (2) 

 Allerlei soorten metalen kunnen ingeleverd worden: 
- oud ijzer 
- aluminium (braadpannen, tuinstoelen) 
- roestvrijstaal (kookpannen etc.) 
- speciale metalen zoals lood, sanitaire kranen, electrische 
snoeren dun, dik grijs,  oude autoaccu’s etc. 
Een mooie gelegenheid om van uw oude spullen af te 
komen en waarbij deze ook nog iets opbrengen voor de 
renovatie. 
 



Veiling zaterdag 19 september 
Zoals al eerder aangekondigd zal de veiling voor de 
renovatie op zaterdag 19 september a.s. gehouden 
worden.  
We beginnen aan het einde van de middag met een 
gezamenlijke maaltijd, als dank voor het mooie bedrag 
dat door u al is toegezegd. Vanaf 17.00 uur bent u van 
harte welkom waarna we om 17.30 uur beginnen met de 
maaltijd. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met 
de voorgeschreven coronaregels. 
 
 



Veiling zaterdag 19 september (2) 
Na de maaltijd gaat om 18.45 uur de veiling van start. 
We maken gebruik van de al eerder ingevulde 
intekenlijsten voor de kavels en het zou mooi zijn als er 
nog een aantal nieuwe kavels bijkomen. Hierbij kunt u 
denken aan een barbecue bij u in de tuin, een avondje 
oppassen, een diner voor 6, een dagje schilderen etc. 
Intekenlijsten voor de kavels en opgaveformulieren voor 
de maaltijd liggen op de tafels in de hal. 



Veiling zaterdag 19 september (3) 
U kunt het ook doorgeven via de mail 
(cjderuiter@hetnet.nl). Tot uiterlijk dinsdag 15 september 
kunt u zich zowel voor de kavels als de maaltijd opgeven. 
Wilt u zich voor de maaltijd wel opnieuw aanmelden ook 
als u zich in maart al aangemeld had. 

Komt u ook? Wij hopen bij een goede opkomst een mooi 
bedrag binnen te halen.  



OPENINGSAVOND NIEUWE SEIZOEN 
U bent weer welkom -   We hanteren de corona-regels 
 
• Psalmen hebben bijzondere plaats bij christenen 
• Psalmen gaan over onszelf 
• Historie, ontstaan, verschillende vormen 
• Marten Kamminga gaat in op tal van aspecten 
 
 
 

woensdag 16 september – Immanuelkerk - 20:00 uur 

PSALMEN MET MARTEN KAMMINGA  



• Hans Siepel schreef een zielsverhaal over de 
dementie van zijn moeder, de vergeten waarheid..  

• traumatische ervaringen uit het verleden kwamen 
weer aan de oppervlakte 

• de ontkenning door professionals 
• een eyeopener, met troost en bemoediging  

over het omgaan met dementie 
 

 
 
 

maandag 21 september – Oude kerk - 20:00 uur 

DE VERGETEN #METOO’S VAN VROEGER 



• Bespreking mooie biografie van Tom Wright 
• Wie was Paulus eigenlijk? 
• Was hij wel een apostel? 
• Wat dreef hem, wat heeft hij ook nu te zeggen? 
• 3 ochtenden o.l.v. ds Roelof de Wit 
 
 
 

23 sep, 7 en 28 okt. – Kerkelijk Centrum - 10:00 uur 

PAULUS, EEN BIOGRAFIE 



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. 
 
 



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. 



Avondmaalcollecte 
De Avondmaalscollecte van vandaag is 
bestemd voor Moldavie. Kinderen en jongeren 
worden getraind om de ouderen in hun dorp 
te ondersteunen. Dit heeft op beide groepen 
een hele positieve uitwerking. Namens Kerk in 
Aktie bedankt! Meer informatie vindt u in het 
kerkblad. 



MOLDAVIË IN EUROPA 



DE STAND VAN ZAKEN NU 
Gevolg van de economische crisis > veel 
emigratie 
Jonge kinderen zonder zorg van hun ouders -  van 1 op de 4 kinderen 
zijn één of beide ouders in het buitenland;  

● Jongeren ontwikkelen een ongezonde levensstijl: alcohol en 
drugsmisbruik; 

● De ouderen worden alleen gelaten;  

● Vergrijzing van de bevolking (600 000 gepensioneerden); 

● 42% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. 

 

 

 



DE KERK 

● Actief bij het betrekken van 
kwetsbare jeugd 

● Ondersteunt de armen 

● Helpt ouderen die alleen zijn 

● Organiseert  programma’s om 
de gemeenschap te verenigen 
en mobiliseren 

● Traint jongeren om ouderen te 
ondersteunen 



Jaarthema ‘20-’21: Groeien in Gebed 

Iedereen bidt, maar niemand vind het makkelijk. We kunnen er 
allemaal wel een beetje hulp bij gebruiken. Daarom zal in acht diensten 
diverse aspecten van het gebed aan bod komen. 

Bij de uitgang ligt een brochure met meer 
informatie en data. 
Ook is er een boek [“Hoe moet je bidden?”- 
Pete Greig] en zijn er materialen voor gebruik 
in de kringen.  
 



Jaarthema ‘20-’21: Groeien in Gebed 

Nog geen lid van een kring?  

Zeker in deze tijd van corona is het belangrijk om in een kleine kring 
samen te komen in zo de gemeenschap met elkaar en God te ervaren.  

   Meld je aan bij Bea Schuur. 

   Zij helpt bij het zoeken van een kring die  

   bij je past 06-126 321 92 



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 
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