Zondag 18 november

Kerkdiensten

18 nov

10.00 uur
16.30 uur

25 nov

10.00 uur
16.30 uur

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

Ds. P. van der Kraan
Viering Heilig Avondmaal
Ds. P. van der Kraan
Nabetr. Heilig Avondmaal
Ds. M. Klaassen

Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening
Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening
Diaconie

Nieuwbouw

Voor de kerk

Nieuwbouw

Voor de kerk

Pastoraat

Voor de kerk

Ds. P.C.H. Kleinbloesem,
Goudswaard

Diaconie

Pastoraat

Voor de kerk

Avondmaalcollecte
De collecte aan de avondmaaltafel is voor Stichting Hulp
Oost-Europa.
Zondagschool ‘Samuël’
In verband met het Heilig Avondmaal is het vanmiddag
GEEN zondagsschool.
Jongelidmaten / Bijbelkring
Woensdag 21 november is er weer Jongelidmatenkring om
19:30 uur en Bijbelkring om 20:00 uur.
Open vrouwenochtend
I.v.m. de begrafenis van dhr. Van Belzen, vindt de Open
vrouwenochtend woensdag plaats in de pastorie,
Hoogaars 25.

Herdenken overleden gemeenteleden
Zondag 25 november zullen in de morgendienst de
overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk
jaar worden herdacht.
Jongeren Verbonden
Zondag 25 november wordt er na afloop van de
middagdienst een Bijbelstudieavond georganiseerd,
voor alle jongeren vanaf 20 jaar. We beginnen na de
middagdienst met een maaltijd in de kelder, de avond
zelf begint om 19:30 uur.
Heilige Doop
Zondag 9 december 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.

Voor verdere mededelingen z.o.z.

Appelflappenactie ‘Jongeren Verbonden’
Op vrijdag 23 november houdt ‘Jongeren Verbonden’ een appelflappenactie. Vanaf 18:00 uur komen we bij u langs de deur
in Arnemuiden, huis aan huis.
Ook is er gelegenheid om vanaf 18:30 uur appelflappen af te halen bij de kerk. Wellicht kunt u dit combineren met het
brengen van uw kinderen naar de club.
Voor de gemeenteleden uit Walcheren bieden we de mogelijkheid om de appelflappen op te halen bij Fam. Maljaars,
Noordweg 460, 4333 KM, te Sint-Laurens (Middelburg).
Wilt u uw bestelling dan voor donderdag 22 november aan hen doorgeven (06 - 8188 7591), zodat u die daar vrijdag vanaf
18:30 uur zelf kunt ophalen.
Aan de bewoners aan Arnemuiden vragen we, indien zij een bestelling van meer dan 10 stuks willen, dit ook van te voren
even doorgeven s.v.p.!
Dit kan bij Mark (06 - 5119 3159) of Dies (06 - 8147 8721) voor donderdag 22 november.
De opbrengst van deze actie is voor de inrichting van ons Jeugdhonk, ook hier willen we financieel ons steentje aan
bijdragen!
Wij bevelen deze actie van harte bij u aan, dus alvast smakelijk eten!
Voor deze actie hebben we veel ‘handjes’ nodig, hierbij doen we een oproep aan onze jongeren van de gemeente, om
hierbij te helpen.
Geef je op via bovenstaande telefoonnummers, alvast bedankt!
Van de kerkrentmeesters
Rooster voor week van 18 november tot en met 25 november.
Maandag 19 november
18:45 uur
Kinderkoor: Kerk
19:00 uur
Kerkbodecommissie: zaal Rehoboth
19:30 uur
Kerkrentmeesters: zaal Rehoboth
19:30 uur
Jongeren Verbonden in gebed: Kelder
Dinsdag 20 november
18:45-19:30 uur
Catechisatie CBS Oleanderhof
19:30-20:15 uur
Catechisatie CBS Oleanderhof
20:15-21:00 uur
Catechisatie CBS Oleanderhof
19:00-20:00 uurInzage begroting diaconie en kerkrentmeesters: zaal Rehoboth
20:00 uur
Overdracht kerkradio en kerktelefoon: zaal Rehoboth
Woensdag 21 november
9:45 uur
Vrouwenmorgen: Pastorie, Hoogaars 25
19:30 uur
Jonge Lidmaten: Kelder
20:00 uur
Bijbelkring: Zaal Rehoboth
Donderdag 22 november
20:00 uur
Vrouwenvereniging: Zaal Rehoboth
19:30 uur
Pastoraal overleg: Kelder
Vrijdag 23 november
19:00 uur
Wees een Zegen: Kelder
19:30 uur
Belijdeniscatechisatie: Zaal Rehoboth
Zaterdag 24 november
19:30 uur
Jongeren Verbonden: Kelder
Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld de begroting 2019 van de diaconie en de kerkrentmeesters in te zien op
dinsdag 20 november van 19:00 tot 20:00 uur in zaal Rehoboth.
Mocht u verhindert zijn dan kunt u tot zaterdag 24 november contact op nemen met:
Wim van Vliet 0118 - 603634, diaconie of met Jaap Nieuwdorp 0118 - 601503, kerkrentmeesters.

V

