Zondag 16 december

Kerkdiensten

16 dec

23 dec

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

Voor de kerk

Voor de kerk

Voor de kerk

Voor de kerk

Nieuwbouw

Voor de kerk

Nieuwbouw

Voor de kerk

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

16:30 uur

Ds. T.W. van Bennekom, Goes

10:00 uur

Ds. G. van Wijk, Dordrecht

Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening
Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening Diaconie
Gemeenteopbouw

16:30 uur

Ds. M. Klaassen

Gemeenteopbouw

Vragen voor de kinderen
1. Waarom is advent een tijd van blijdschap?
2. Waarom moet het kindje Johannes heten?
3. Waarom is de Heere Jezus een ‘Hoorn’?
4. Tegen welke vijanden moest de Heere Jezus strijden?
5. Waarom wordt de Heere Jezus vergeleken met de zon?
6. Waarom zitten wij in de duisternis?
7. Als je de Heere Jezus kent hoef je niet meer bevreesd
(bang) te zijn. Waarom niet?
Gemeentebreed koffiedrinken
Na afloop van de morgendienst wordt u door de 20+
Bijbelstudiegroep van harte uitgenodigd in de nieuwe hal
voor koffie/thee en wat lekkers. We vragen u om via de
achterdeur (bij zaal Rehoboth) te komen. Zo doende kunt u
eerst langs het keukenraam voor wat drinken en vervolgens
iets lekkers uitkiezen. Laten we er weer een gezellige en
waardevolle ontmoeting van maken.
Collectemunten
Maandag 17 december 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.

Presentatie International Justice Mission
Dinsdag 18 december is er een gezamenlijke avond voor
de catechisatie.
Marlon Hage - Wouters komt een presentatie geven voor
de stichting IJM (International Justice Mission).
Dit gebeurd in twee rondes in zaal Rehoboth:
18:45 uur
12 t/m 14 jaar
19:30 uur
15 jaar en ouder
Ouderengroep ‘Eben Haëzer’
Woensdag 19 december komt de ouderengroep bij elkaar
voor haar jaarlijkse kerstviering.
De meditatie wordt verzorgd door ds. P. van der Kraan.
De middag wordt afgesloten met een maaltijd.
De aanvang is 14:00 uur en eindigt zo rond de klok van
19:30 uur.
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.
Voor verdere mededelingen z.o.z.

GZB
Het GZB dagboek van 2019 is weer verkrijgbaar tijdens de collectemuntenverkoop op maandag 17 december.
Wanneer u dit dagboek koopt, steunt u het werk van de familie Lindhout, die namens de GZB zijn uitgezonden naar
Nicaragua.
Doe Morgen - Slaatjesactie
Graag uw bestelling voor de slaatjes doorgeven tot maandag 24 december.
Voor verdere gegevens zie het inlegvel van de kerkbode van december.
Kerstzangavond De Lofstem
Zaterdag 22 december is onze jaarlijkse kerstzangavond.
Deze avond zal het oratorium ‘De Belofte Vervuld’ van Jan Peter Teeuw uitgevoerd worden.
Aan dit kerst-oratorium werken buitenom ons eigen koor De Lofstem ook het Marnixkoor uit Vlissingen en diverse
muzikanten mee.
De spreker bij het oratorium is ds. M. Klaassen. Dit alles staat onder leiding van dirigent Marien Stouten.
Eveneens zal een gezamenlijk kinderkoor, bestaande uit ons eigen kinderkoor Jubilate en het Vlissings kinderkoor
De Jonge Zangers, haar eigen repertoire uitvoeren.
Aanvang is 19:00 uur in de kerk alhier, de entree is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten.
U bent allen van harte welkom!
Jongeren Verbonden
Zondag 23 december wordt er na afloop van de middagdienst een Bijbelstudieavond georganiseerd in het jeugdhonk,
voor alle jongeren vanaf 20 jaar.
We beginnen na de middagdienst met een maaltijd, de avond zelf begint om 19:30 uur.
Van de kerkrentmeesters
Rooster voor week van 16 tot en met 23 december.
Zondag 16 december
Na de morgendienst koffiedrinken: Zaal Rehoboth (achter ingang gebruiken)
14:00 uur
Zondagschool: Kerk
Maandag 17 december
18:45-22:00 uur
Koren: Kerk, koffie: Zaal Rehoboth
19:00-20:00 uur
Collectemunten: Zaal Rehoboth
19:30 uur
Jongeren Verbonden in gebed: Kelder
19:30 uur
Belijdeniscatechisatie: Zaal 1
Dinsdag 18 december
18:45-19:30 uur
Catechisatie 12 t/m 14 jarigen: Zaal Rehoboth
19:30-20:15 uur
Catechisatie 15 jaar en ouder: Zaal Rehoboth
19:00-19:30 uur
Pakketjes Diaconie ophalen: Zaal 1
Woensdag 19 december
14:00 uur
Ouderengroep kerstmaaltijd: Zaal Rehoboth
Donderdag 20 december
19:00 uur
Kerstviering CBS Oleanderhof: Kerk
Zaterdag 22 december
19:00 uur
Kerstzangavond: Kerk
Zondag 23 december
14:00 uur
Zondagschool: Kerk
18:00 uur
Jongeren Verbonden Bijbelstudie 20+: Kelder

