Zondag 25 november

Kerkdiensten

25 nov

28 nov
Dankdag

2 dec

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

Diaconie

Pastoraat

Voor de kerk

16:30 uur

Diaconie

Pastoraat

Voor de kerk

10:00 uur

Ds. P.C.H. Kleinbloesem,
Goudswaard
Ds. M. Klaassen

n.v.t.

Voor de kerk

16:30 uur

Kand. M. van Dalen

n.v.t.

Voor de kerk

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. G. van den Berg,
St. Phillipsland

Dankdag collecte voor de
Diaconie
Dankdag collecte voor de
Diaconie
Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening
Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

Jongeren Verbonden
Vanavond 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.
Dankdagboekje
Bij de uitgang liggen Gezinsdagboekjes klaar voor
gezinnen met schoolgaande kinderen.
Collectemunten
Maandag 26 november wordt u weer in de gelegenheid
gesteld om collectemunten aan te schaffen.
Dit kan in zaal Rehoboth van 19:00 uur tot 20:00 uur.
Voor verder gegevens zie de kerkbode.
Dankdag
De gemeente wordt herinnerd aan de Dankdag op
woensdag 28 november.
In verband met Dankdag is er dinsdag geen catechisatie.

GZB
Het GZB dagboek van 2019 is weer verkrijgbaar
tijdens de collectemuntenverkoop op maandag 26
november. Wanneer u dit dagboek koopt, steunt u het
werk van de familie Lindhout die namens de GZB zijn
uitgezonden naar Nicaragua.
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.

Kerkbode
In het artikel over de betalingen van de kerkbode van december (pag. 11) is per abuis een verkeerd rekeningnummer
vermeld. In het onderstaande artikel staat het juiste bankrekeningnummer vermeld.
Veel abonnees hebben het abonnementsgeld inmiddels voldaan, waarvoor onze hartelijke dank. Toch zijn er nog diverse
abonnees, die het abonnementsgeld niet hebben betaald. We nodigen u, indien u het nog niet hebt overgemaakt, hartelijk
uit om dit alsnog te doen. Het abonnementsgeld bedraagt € 20 per jaar (voor postabonnees € 44).
Wilt u het betreffende bedrag overmaken op rekeningnummer NL66 RABO 0102 5331 05 t.n.v. Hervormde Gemeente
Arnemuiden. Wilt u in de omschrijving uw adres vermelden?
Indien u het postabonnement te duur vindt: Het is mogelijk om voor € 20 per jaar de kerkbode op de eerste zondag van de
maand af te halen in de kerk. Stuur dan even een bericht via de mail naar Jaap Nieuwdorp:
kerkrentmeesters@hervormdarnemuiden.nl
Appelflappenactie ‘Jongeren Verbonden’
Een deel van u heeft ons wellicht gemist, afgelopen vrijdag.
Door een enorm succes waren we snel door onze appelflappen heen, nadat we amper de helft van Arnemuiden hadden
bediend!
Daarom denken we er over na om deze actie over enkele maanden te herhalen.
Kopers en helpers bedankt voor het slagen van deze actie, in het bijzonder wel de jongeren van ‘Wees een Zegen’.
De opbrengst is bestemd voor de inrichting van ons Jeugdhonk.
Tijdens de uitgifte van collectemunten (maandagavond), staat er ook een bus om een bijdrage hiervoor te geven, van harte
aanbevolen!

Van de kerkrentmeesters
Rooster voor week van 25 november tot en met 2 december.
Zondag 25 november
18:00 uur
Jongeren Verbonden Bijbelstudie: Kelder
Maandag 26 november
18:45-22:00 uur
Koren: Kerk-koffie: Zaal Rehoboth
19:00-20:00uur
Collectemunten: Zaal Rehoboth (ingang via achterzijde)
Donderdag 29 november
19:30 uur
Mannenvereniging: Zaal Rehoboth
19:30 uur
Overleg Kerkrentmeesters en financiële commissie: Kelder
Vrijdag 30 november
08:00-17:30 uur
19:00 uur
19:30 uur
19:30 uur

De Lofstem gereed maken winterfair: Zaal Rehoboth
Wees een Zegen: Kelder
Belijdeniscatechisatie: Zaal Rehoboth
Jongeren Verbonden activiteit 12-16: Schorerstraat 26, Fam. Wouters

Melding bij overmaken solidariteitskas:
Bij het overmaken van de betaling naar de solidariteitskas kan het, indien u het direct over maakt en dus geen gebruik
maakt van de acceptgiro, op het scherm komen dat dit de rekening is van de PKN gemeente in Utrecht.
Het rekeningnummer is correct NL97 RABO 0303 8366 95, de € 10,00 komt dan ook binnen op de rekening van onze kerk.
Dit staat ook op de acceptgiro kaart.

