Zondag 9 september

Kerkdiensten

9 sept

10.00 uur
16.30 uur

16 sept

10.00uur
16.30 uur

Eerste collecte

Ds. M. Klaassen
Voorbereiding H.A.
Ds. J.R. Volk, Alblasserdam
Ds. M. Klaassen
Heilig Avondmaal
Ds. M. Klaassen
Dankzegging H.A.

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

Doelcollecte zending en
Evangelisatie
Doelcollecte zending en
Evangelisatie
Diaconie

Nieuwbouw

Voor de kerk

Nieuwbouw

Voor de kerk

Pastoraat

Voor de kerk

Diaconie

Pastoraat

Voor de kerk

Zondagschool Samuël
De zondagsschool gaat vanmiddag weer beginnen.
Kinderen van 4 t/m 7 jaar zijn welkom in de ‘Oleanderhof’ en
kinderen van 8 t/m 12 jaar zijn welkom in zaal I achter de
kerk.
Beide groepen beginnen om 14:00 uur. Tot ziens!
Kerkbode
Voor de gemeenteleden buiten Arnemuiden en die de
afspraak hebben deze zelf op te halen, ligt de nieuwe
kerkbode gereed in de postbakjes in zaal 1.
Gemeenteavond
In verband met het Heilig Avondmaal is er woensdag 12
september om 19:30 uur Censura Morum in zaal 1,
aansluitend daarop is om 20:00 uur de gemeenteavond in de
kerk die geleid wordt door
ds Klaassen. Hij hoopt verder te gaan met de behandeling
van het Avondmaalsformulier.
Huwelijkscatechese
Vrijdag 15 september is er weer huwelijkscatechese om
19:30 uur.
Tweedehands Kinderkledingbeurs
Zaterdag 15 september a.s. is het zover, dan organiseert de
“Werkgroep voor Elkaar” weer een tweedehands
kinderkledingbeurs!
Op deze beurs wordt winterkleding verkocht in de maten 74
t/m 176.
We hebben een heel ruim aanbod, met veel mooie
(merk)kleding.

U bent van harte welkom. Een groot gedeelte van de
opbrengst is bestemd voor de kerk en een nog nader
te bepalen goed doel.
Locatie:
LET OP: (gewijzigde locatie i.v.m. verbouwing van de
kerk) Verenigingsgebouw “De Arne”,
Radermacherstraat 32 in Arnemuiden.
Tijd:
9:00 tot 12:00 uur
Voor vragen of meer informatie kunt u altijd mailen
naar: kledingbeursarnemuiden@live.nl
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?
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!

Voor verdere mededelingen z.o.z.

Heilige Doop
Zondag 30 september zal in de morgendienst de Heilige Doop bediend worden. De ouders die hier gebruik van willen
maken worden, in verband met het doopgesprek, verzocht contact op te nemen met ds Klaassen.
Crèche ‘De Schaapskooi’
We willen ouders oproepen om kinderen die oud genoeg zijn om mee te gaan naar de kerk, niet naar de crèche te
brengen.
Vanwege de ruimte en de hoeveelheid kleine kinderen willen we op die manier wat rust creëren voor onze jongsten.
We hopen op uw begrip en medewerking.
Van de kerkrentmeesters
Gebouwenrooster voor de week van 9 tot en met 16 september.
Maandag 10 september
18:45-22:00 uurZangkoren: Kerk
Koffie: Zaal 1.
19:45 uur
Vergadering Wees een Zegen, vergadering: Langstraat 38a
Woensdag 12 september
20:00 uur
Gemeente avond Voorbereiding Heilig Avondmaal: Kerk
Donderdag 13 september
19:30 uur
Vergadering Bouwcommissie: Zaal 1
Vrijdag 14 september
19:30 uur
Huwelijkscatechese: Zaal 1
Zaterdag 15 september
09:00-12:00
Kledingbeurs: Verenigingsgebouw “de Arne”

