Zondag 2 september

Kerkdiensten

2 sept

9 sept

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

10.00 uur

Ds. L. de Wit, Putten

Diaconie

IZB-De Herberg

Voor de kerk

16.30 uur

Ds. L. de Wit, Putten

Diaconie

IZB-De Herberg

Voor de kerk

10.00uur

Ds. M. Klaassen
Voorbereiding H.A.
Ds. J.R. Volk, Den Haag

Doelcollecte zending en
Evangelisatie
Doelcollecte zending en
Evangelisatie

Nieuwbouw

Voor de kerk

Nieuwbouw

Voor de kerk

16.30 uur

Kerkbode
Door omstandigheden zal de nieuwe kerkbode pas na
zondag 2 september bezorgd worden.
De Lofstem
Op zaterdag 22 december hopen wij als koor het oratorium
‘De Belofte Vervuld’ uit te voeren tijdens onze
kerstzangavond. We beginnen weer met repeteren op
maandag 3 september om 20:00 uur in de kerk (i.v.m. de
verbouwing).
U bent van harte welkom om als gast met ons mee te
zingen. We vragen een tegemoetkoming in de kosten. Zie
ook de Kerkbode.
Kinderkoor Jubilate
Nu de zomervakantie voorbij is, begint ook het kinderkoor
Jubilate weer met oefenen. De eerste keer na de vakantie is
maandag 3 september van 18:45 tot 19:30 uur. Alle kinderen
van 6 tot 12 jaar zijn van harte welkom!
Kerkradio
Dinsdag 4 september hopen de kerkradio uitzendingen weer
te beginnen van 11:00 tot 11:45 uur.
Open vrouwenochtend
Woensdag 5 september is het zover. We zouden het fijn
vinden je te ontmoeten, ontmoeten
ja, om elkaar te leren kennen, blijdschap en zorgen te delen,
te luisteren naar wat Gods Woord ons als vrouw te zeggen
heeft over het thema ‘Rotsvast’. Kom je ook, dat zou gezellig
zijn!
In de ruimte aan de Langstraat 38A is er niet oneindig plek,

maar altijd genoeg om ook je kind mee te nemen,
mocht je lastig zitten met oppas!
Het begint om 10:00 uur en duurt tot 11:30 uur. Vanaf
9:45 uur inloop. Van harte welkom!
Ouderengroep Eben Haëzer
Woensdag 5 september komt Ouderengroep EbenHaëzer voor het eerst dit seizoen bij elkaar.
U bent dan ook weer van harte welkom op deze eerste
middag van het seizoen. Ook nieuwe, jonge en oudere
ouderen, zouden wij graag willen begroeten.
Op deze eerste middag wordt de meditatie, als mede
het gedeelte na de pauze, een quiz over de Bijbel,
kerkgeschiedenis en Arnemuiden, verzorgd door ds.
M. Klaassen.
De aanvang is 14.00 uur.
In verband met de verbouwing gaan we de eerste
middag organiseren in de recreatiezaal van Beaufort
aan de Nieuwlandse weg.
Denkt u aan de contributie die we voorlopig hebben
vastgesteld op €15,00 per persoon.
Voor verdere gegevens zie kerkbode september.
Sing In
Beste gemeente, wij willen jullie bij deze uitnodigen
voor de ‘Sing In’ van zaterdag 15 september in de
dorpskerk te Wolphaartsdijk.
Onder leiding van een combo hopen we liederen van
Sela, Johannes de Heer, Opwekking en Psalmen te
zingen.
De avond staat in teken van ‘Compassion’. Waarom
Compassion?
z.o.z.

Op 4 oktober hoop ik (Lionel van Belzen) samen met ongeveer 80 anderen af te reizen naar Indonesië om deel te nemen
aan een ‘Muskathlon’ en daar de projecten van ‘Compassion’ te bezoeken waar we afgelopen jaar geld voor hebben
ingezameld. Op de ‘Sing In’ meer hier over!
U bent welkom vanaf 19:00 uur en om 19:30 uur zullen we beginnen. Tot dan!
Van de Kerkrentmeesters
Gebouwenrooster voor de week van 2 tot en met 8 september.
Maandag 3 september
18:45-22:00 uur Zangkoren:

Kerk
Koffie zaal 1
Pastorie

19:00 Moderamen:
Woensdag 5 september
8:30-12:00 uur Vrouwenmorgen :
Langstraat 38a
14:00 uur Ouderenmiddag:
Beaufort
19:30 uur Kerkenraad:
Zaal 1
Donderdag 6 september
20:00 uur Startdagcommissie:
Zaal 1
Vrijdag 7 september
19:00-20:30 uur Clubavond Wees een Zegen: Langstraat 38a
Zaterdag 8 september
10:00-17:00 uur Open monumentendag:
Kerk orgelbespeling
Pleegouder worden?
Als kerkenraad willen we uw aandacht vragen voor het volgende.
Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging.
Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel van. We hebben al veel kinderen een stabiele plek kunnen bieden, maar de
vraag naar pleegouders blijft groeien.
Thuis: de plek waar je mag lachen en boos zijn, vallen en opstaan. Waar je aangemoedigd wordt, en troost en liefde
ontvangt. Zo’n plek verdient elk kind. Maar als het ouders (tijdelijk) niet lukt om voor hun kind te zorgen, dan kan wonen in
een pleeggezin de oplossing zijn.
Timon gelooft in de kracht van gemeenschappen. Een plek waar kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen
wonen en herstel vinden. Heeft u ruimte in uw hart en huis? Wilt u uw huis delen met een pleegkind?
Er wordt een informatieavond gehouden in Goes. De avond vindt plaats op:
Donderdag 6 september
Calvijn College, Klein Frankrijk 19, Goes
Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur

