Zondag 17 december 2017
Kerkdiensten
17 dec

10.00 uur
16.30 uur

24 dec

10.00 uur
16.30 uur

Ds. M. Klaassen
Heilige Doop
Ds. L. Wüllschleger,
Wijk bij Duurstede
Kand. G.J. Anker,
Zwijndrecht
Ds. M. Klaassen

Eerste collecte

Extra collecte

Christelijke Zorgverlening
(diaconale doelcollecte)
Christelijke Zorgverlening
(diaconale doelcollecte)
Gemeenteopbouw

Bijstand Pastoraat

Collecte bij de
uitgang
Voor de kerk

Bijstand Pastoraat

Voor de kerk

Kerkrentmeesters

Voor de kerk

Gemeenteopbouw

Kerkrentmeesters

Voor de kerk

Kerstkaartenactie Werkgroep voor Elkaar
U kunt uw kerstkaarten voor de actie van de Werkgroep
voor Elkaar inleveren tot uiterlijk donderdag 21
december.
Voor verdere gegevens zie de kerkbode.

Collectemunten
Maandag 18 december wordt u weer in de gelegenheid
gesteld om collectemunten aan te schaffen.
Dit kan in de consistorie kamer van 19:00 uur tot 20:00
uur.

Slaatjesactie
Op het inlegvel van de slaatjesactie, welke in de
kerkbode was toegevoegd, is per abuis de volgende
opmerking niet vermeld:
Graag betalen bij inlevering van uw bestelling.
Er kunnen nog slaatjes besteld worden t/m vrijdag 22
december.

Bericht van de kerkbodecommissie:
Willen degene van de postabonnees die nog niet
hebben gereageerd op de brief die bij de kerkbode van
december was bijgevoegd dit alsnog doen?
Graag reageren voor woensdag 20 december!

Kerstattenties
De diaconie doet een dringende oproep aan de
gemeenteleden om een kerstattentie te bezorgen.
Er zijn nog dringend mensen nodig.
De kerstattenties kunnen op maandag 18 december
worden afgehaald in Zaal 1 van 19:30 tot 20:00 uur.
Bijbelstudieavond
Na afloop van de middagdienst wordt er een
Bijbelstudieavond georganiseerd voor jongeren vanaf
20 jaar.
De jongeren beginnen na de middagdienst met een
maaltijd in de Oude Pastorie en de avond zelf begint om
19.45 uur.

Het gaat om de keuze of u voortaan de kerkbode vanuit
een postvakje in zaal 1 meeneemt of de kerkbode per
post wenst te ontvangen.
Kerstkaarten
U kunt uw kerstkaarten voor de actie van de Werkgroep
voor Elkaar nog inleveren tot uiterlijk donderdag 21
december.
Voor verdere gegevens zie de kerkbode.
GZB dagboekjes
Het dagboek van de GZB 'Een handvol koren' is in de
maand december nog te koop bij de GZB commissie.
U kunt het boek bestellen door te bellen naar:
06 - 3743 3518 of mailen naar: marlonwouters@live.nl.
Met de opbrengst van de boekjes zal het werk van de
familie Lindhout in Nicaragua gesteund worden.
We hopen dus veel boekjes te kunnen verkopen!

