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Jongeren Verbonden
Vanavond wordt er na afloop van de middagdienst een
Bijbelstudieavond, voor alle jongeren vanaf 20 jaar,
georganiseerd in het nieuwe jeugdhonk in de kelder.
We beginnen na de middagdienst met een maaltijd, de
avond zelf begint om 19:30 uur.
Vragen voor de kinderen (morgendienst)
1.Hoe lang was Goliath?
2.Waarom lijkt hij op een slang? Wat betekent dat?
3.Waarom durft Saul niet met Goliath te vechten?
4.Van welke vijanden moeten wij verlost worden? 5.Waarom
kunnen we dat zelf niet? Wie kan dat wel?
6.Hoe lijkt David op de Heere Jezus?
7.Waarom wil David vechten met Goliath? Hoe komt het dat
hij het wel kan?
Collectemunten
Maandag 29 oktober 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.
Voor verder gegevens zie de kerkbode.

Mannenvereniging ‘Boaz’
Hierbij wordt u hartelijk uitgenodigd voor het bijwonen
van de jaarvergadering van de mannenvereniging
‘Boaz’ van onze Herv. Gemeente op donderdag 1
november 2018.
Voor de vergaderlocatie zie deze weekbrief.
We hebben Dr. M. Klaassen, bereid gevonden een
inleiding te houden over het onderwerp:
Geloofszekerheid met als titel: kun je zeker zijn van je
geloof?
De avond begint om 20:00 uur en er is inloop vanaf
19:30 uur.
Iedereen is van harte welkom. Jong en oud, man en
vrouw.

Van de kerkrentmeesters
Gebouwenrooster voor de week van 28 oktober t/m 3 november.
Zondag 28 oktober
18:00 uur
Jongeren verbonden Bijbelstudie 20+: Kelder
Maandag 29 oktober
18:45-22:00 uur
Zangkoren: Kerk, Koffie: Zaal 1.
19:00-20:00 uur
Collectemunten: Zaal 1 ingang bij de fietsenstalling
Dinsdag 30 oktober
18:45-19:30 uur
Catechisatie: CBS Oleanderhof
20:15-21:00 uur
19:30-20:15 uur
Catechisatie: CBS Oleanderhof
19:30 uur
Donderdag 1 november
19:30 uur
Mannenvereniging: Zaal 1
Vrijdag 2 november
19:00 uur
Wees een Zegen: Kelder

Catechisatie: CBS Oleanderhof
Vergadering Zondagschool: Zaal 1

Wijziging rekeningnummer giften nieuwbouw
Recent ontvingen we van SKG bericht dat vanaf 1 november 2018 ons rekeningnummer wijzigt. De reden hiervan is dat
SKG voor het betalingsverkeer tot op heden gebruik maakt van de systemen van Van Lanschot Bankiers. Van Lanschot
Bankiers zal door een aanpassing van de strategie deze dienstverlening echter in de toekomst staken.
SKG is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe bank om voor de gemeenten een goede oplossing te bieden voor het
betalingsverkeer. Dat is de Rabobank geworden.
Dit betekent dat ons huidige rekeningnummer (NL32 FVLB 0226 6097 74) vanaf 1 november 2018 wordt gewijzigd in NL63
RABO 0373 7066 50.
Gemeenteleden die een gift willen overmaken die is bestemd voor de nieuwbouw kunnen dit dus vanaf 1 november doen
op rekeningnummer NL63 RABO 0373 7066 50 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Arnemuiden.
Mededeling kerkenraad
Doordat er weinig tijd zit tussen het uitkomen van de kerkbode van november en de uiterste datum voor het indienen van
namen hebben we onderstaande bijdrage ook alvast vermeld op deze weekbrief.
Lidmaten vergadering - Ambtsdragersverkiezingen
Als kerkenraad hebben we ons de afgelopen tijd bezonnen op ons functioneren. We constateren dat de werkdruk voor veel
broeders behoorlijk hoog is. De gemeente is gegroeid en dat brengt vanzelfsprekend meer werkzaamheden met zich mee.
Deze werkzaamheden liggen voor een deel steeds meer buiten Arnemuiden. Daarom lijkt het ons wenselijk, ook met het
oog op de toekomst, om de kerkenraad uit te breiden met twee ouderlingen. Daardoor zouden de huidige wijken verkleind
kunnen worden en adressen overgeheveld worden naar mogelijk twee nieuwe wijken. Zo kan de gemeente voorzien worden
van het noodzakelijke pastoraat en blijft het voor de huidige broeders doenlijk. Daarnaast zal ouderling Verwijs vanwege zijn
val en de daarmee gepaard gaande gevolgen niet terugkeren in de kerkenraad. Dit betekend dus dat er drie vacatures zijn
voor het ambt van ouderling, de vacature voor ouderling Verwijs en de vacature voor twee nieuwe ouderlingen.
De plaatselijke regeling zal vanwege deze uitbreiding worden aangepast.
Belijdende leden worden daarom uitgenodigd om namen in te dienen voor deze uitbreiding en deze namen dient u per
vacature op te geven. U mag een of (liever) meerdere aanbevelingen doen van belijdende leden die zich betrokken weten
op de zaak van Christus en onze gemeente. Dit doet men schriftelijk of per email, voorzien van eigen naam en adres bij de
scriba van de kerkenraad.
Wilt u ook het adres van de kandidaat vermelden? Dit omdat bepaalde namen inclusief voorletter identiek kunnen zijn aan
een andere broeder. Kandidaten waarvan bovenstaande gegevens niet volledig zijn, worden terzijde gelegd. U kunt uw
namen indienen tot uiterlijk vrijdag 2 november. De lidmatenvergadering is vrijdag 7 december.

