Zondag 23 september

Kerkdiensten

23 sept

30 sept

Eerste collecte

10.00 uur

Ds. J.P.J. Voets, Ridderkerk

16.30 uur

Ds. M. Klaassen

10.00uur

Ds. M. Klaassen, Heilige Doop

16.30 uur

Ds. P. van der Kraan

Doelcollecte Bijbels
onderwijs
Doelcollecte Bijbels
onderwijs
St. Shaare Zedek
Ziekenhuis
St. Shaare Zedek
Ziekenhuis

Collectemunten
Maandag 24 september wordt u weer in de gelegenheid
gesteld om collectemunten aan te schaffen. Dit kan in zaal 1
van 19:00 uur tot 20:00 uur. Gelieve de ingang bij de
fietsenstalling te gebruiken.
Voor verder gegevens zie de kerkbode.
Catechisaties
Dinsdag 25 september starten de catechisaties weer. Voor
de indelingen en tijden verwijzen we naar de achterzijde van
de weekbrief of de website.
Jonge Lidmatenkring
Op woensdag 26 september begint de jonge lidmatenkring
weer. De aanvang is 19:30 uur.
Mensen die nog mee willen doen graag even melden bij ds.
Klaassen.
Belijdeniscatechisatie
Vrijdag 28 september start de belijdeniscatechisatie weer.
Degenen die belijdeniscatechisatie willen gaan volgen en
zich nog niet hebben aangemeld, worden verzocht contact
op te nemen met ds. Klaassen. Aanvang om 19:30 uur.
Jongeren Verbonden
Op zaterdag 29 september is er een activiteit voor jongeren
vanaf 16 jaar.
Doe warme kleding aan, want we gaan naar buiten! (we
hebben ook een binnen alternatief)
We verzamelen vanaf 19:15 uur in de Langstraat 38a, om
19:30 uur willen we vertrekken.
Neem gerust iemand mee, iedereen is welkom!

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

Heilige Doop
Zondag 30 september zal in de morgendienst de
Heilige Doop bediend worden.
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.
Freedom Sunday
Vandaag is het Freedom Sunday en doen we
voorbede voor mensen die in slavernij leven.
Mensenhandel en arbeidsuitbuiting bestaat nog
steeds. Slavernij is zelfs groter dan ooit. Bijna 2 miljoen
kinderen worden uitgebuit in de sekshandel en 46
miljoen mensen vastgehouden in slavernij.
International Justice Mission (IJM) is een organisatie
die zich inzet voor de bevrijding van slachtoffers en
gerechtigheid voor hen. Dit doen zij door criminelen te
laten berechten, nazorg te bieden aan slachtoffers en
politie en justitie te trainen in landen waar het
rechtssysteem verbeterd kan worden. Dit doen zij
vanuit een christelijke overtuiging.

Voor vervolg z.o.z.

Tijdens het catechese seizoen is de opbrengst van de collecte busjes voor deze organisatie. Gemeentelid Marlon Hage
die bij deze organisatie betrokken is, hoopt dit seizoen op een avond hierover te vertellen aan onze jongeren.
Neem eens een kijkje op hun site: www.ijmnl.org
Catechisatie-indeling
Dinsdag 25 september 2018 zal het nieuwe catechisatieseizoen beginnen voor alle groepen. De catechisatie is op
dinsdagvond en zal tot de kerstvakantie worden gehouden in CBS de Oleanderhof, Pereboomweie 1.
De lessen worden dit seizoen verzorgd door ds M. Klaassen, ds P. van der Kraan, kand. M. van Dalen en Jozias van
Belzen.
Tijd
18:45 - 19:30
18:45 - 19:30
18:45 - 19:30
19:30 - 20:15
19:30 - 20:15
20:15 - 21:00

Groep
Klas 1 voortgezet onderwijs, ofwel de 12-jarigen
Klas 2 voortgezet onderwijs, ofwel de 13-jarigen
Klas 3 voortgezet onderwijs, ofwel de 14-jarigen
Klas 4 voortgezet onderwijs, ofwel de 15-jarigen
16 jarigen
18 jarigen en ouder

Bij wie
Kand. M. van Dalen
Jozias van Belzen
Ds P. van der Kraan
Ds M. Klaassen
Ds P. van der Kraan
Ds M. Klaassen

Van de kerkrentmeesters
Gebouwenrooster voor de week van 23 t/m 30 september.
Maandag 24 september
18:45-22:00 uur
Zangkoren: Kerk, Koffie: Zaal 1
19:00-20:00 uur
Collectemunten: Zaal 1
19:00-19:30 uur
Kerkbodecommissie: Keuken
19:30 uur
Bouwcommissie: Langstraat 38a
Dinsdag 25 september
18:45-19:30 uur
Catechisatie: CBS Oleanderhof
19:30-20:15 uur
Catechisatie: CBS Oleanderhof
20:15-21:00 uur
Catechisatie: CBS Oleanderhof
Woensdag 26 september
19:45 uur
Jonge lidmaten: Zaal 1
20:00 uur
Diaconievergadering: Langstraat 38a
Donderdag 27 september
20:00 uur
Kerkrentmeesters en Commissie van Advies: Langstraat 38a
20:00 uur
Vrouwenvereniging: Zaal 1
Vrijdag 28 september
19:00 uur
Belijdeniscatechisatie: Zaal 1
19:00 uur
Wees een Zegen: Langstraat 38a
Zaterdag 29 september
19:30
Jongeren Verbonden Bijbelstudie: Langstraat 38a
Zondag 30 september
09:45 uur
Doopouders verzamelen: Zaal 1 ingang, bij de fietsenstalling

