Zondag 9 december

Kerkdiensten

9 dec

16 dec

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

Diaconie

Studiefonds Ger. Bond

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. M. Klaassen
Bediening Heilige Doop
Ds. M. Klaassen

Diaconie

Studiefonds Ger. Bond

Voor de kerk

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

Voor de kerk

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. T.W. van Bennekom,
Goes

Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening
Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening Diaconie

Voor de kerk

Voor de kerk

10:00 uur

Storing kerkradio
Vanwege werkzaamheden aan de kerkradio-installatie was
er afgelopen dinsdagmorgen geen uitzending.
Dinsdag 11 december hopen we om 11:00 uur weer onze
vertrouwde kerkradio uitzending te hervatten.
Opgave zaalvoetbaltoernooi
Dit toernooi vindt plaats op vrijdag 18 januari 2019 en
opgave hiervoor is al mogelijk.
Per abuis staat er een foutje op de flyer in de kerkbode van
december.
Het juiste e-mailadres moet zijn: jvtoernooi@hotmail.com
Of opgave via de app: 06 - 1372 4817 en vol = vol!
Na opgave krijgt u/jij altijd een bevestigingsberichtje terug.
Voor meer info, zie kerkbode.

Gemeentebreed koffiedrinken
Zondag 16 december is er na afloop van de
morgendienst weer gelegenheid om koffie te drinken.
Bezorgen Kerstattenties
Evenals andere jaren willen wij, als diaconie, weer een
kerstattentie aanbieden aan ouderen, zieken, weduwen
en weduwnaren.
Om alles goed te laten verlopen hebben wij mensen
nodig die een kerstattentie willen bezorgen;
als u een kerstattentie wilt bezorgen, dan kunt u zich
opgeven bij diaken P. Rotte (tel. 602341).
Dinsdag 18 december kunt u de pakketjes/attenties
ophalen tussen 19.00 en 19.30 uur in één van de zalen
achter de kerk.

Jongelidmaten / Bijbelkring
Woensdag 12 december is er weer Jongelidmatenkring om
19:30 uur en Bijbelkring om 20:00 uur.

Voor verdere mededelingen z.o.z.

Namen voor de nieuwe en verbouwde zalen
Aan zaal 1 en de nieuwe ruimte moeten namen worden gegeven. We vinden het leuk als de namen door
gemeenteleden bedacht worden en u kunt er zelfs een prijs mee winnen.
U kunt uw voorstel voor 17 december, voorzien van naam en adres, indienen op de volgende manieren:
•
via Hugo van de Ketterij, De Schone Waardin 28
•
via de mail van Hugo: ouderling-wijk2@hervormdarnemuiden.nl
•
of in de daarvoor bestemde doos bij de ingang van de kerk
We vragen aan de jongeren uit de gemeente om een naam te kiezen voor hun jeugdhonk de kelder. Indienen zoals
hierboven staat beschreven en ook jullie kunnen een prijs winnen.
We rekenen op uw en jouw medewerking!
De (her)ingebruikname van de nieuwe en verbouwde zalen zal zaterdag 19 januari 2019 plaatsvinden.
Van de kerkrentmeesters
Rooster voor week van 9 tot en met 16 december.
Zondag 9 december
14:00 uur

Zondagschool: Kerk

Maandag 10 december
18:45-22:00 uur
Koren: Kerk- koffie: Zaal Rehoboth
19:30 uur
Kerkrentmeesters: Zaal 1
Dinsdag 11december
18:45-19:30 uur
19:30-20:15 uur
20:15-21:00 uur
19:30 uur
19:00 uur

Catechisatie: CBS Oleanderhof
Catechisatie: CBS Oleanderhof
Catechisatie: CBS Oleanderhof
Jongeren Verbonden vergadering: Kelder
Werkzaamheden Zondagschool: Zaal Rehoboth

Woensdag 12 december
08:45-11:15 uur
Doemorgen: Zaal Rehoboth
19:45 uur
Jonge lidmaten: Zaal 1
20:00 uur
Bijbelkring: Zaal Rehoboth
Donderdag 13 december
19:30 uur
Mannenvereniging: Zaal Rehoboth
20:00 uur
Kerkrentmeesters en C.v.A.: Zaal 1
Vrijdag 14 december
19:30 uur
Belijdeniscatechisatie: Zaal 1
19:00-20:30 uur
Wees een Zegen: Kelder
Zondag 16 december
09:30 uur
Crèche kleintjes: Zaal 1
Crèche grotere: Kelder
Na de morgendienst Koffiedrinken: Zaal Rehoboth
14:00 uur
Zondagschool oefenen kerstviering: Kerk
16:00 uur
Crèche: Zaal 1

