Zondag 6 januari

Kerkdiensten

6 jan

13 jan

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

St. Hulp Oost-Europa

10:00 uur

Ds. P. van der Kraan

16:30 uur

Ds. M. Klaassen

Doelcollecte zending
en Evangelisatie
Doelcollecte zending
en Evangelisatie

Leerstoelfonds Ger.
Bond
Leerstoelfonds Ger.
Bond
Pastoraat

Voor de kerk

16:30 uur

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

Pastoraat

Voor de kerk

10:00 uur

St. Hulp Oost-Europa

Kerkbode
Voor de gemeenteleden buiten Arnemuiden en die de
afspraak hebben deze zelf op te halen, ligt de nieuwe
kerkbode gereed in de postbakjes in de keuken.
Kinderkoor Jubilate
Maandag 7 januari beginnen we weer met de repetitie van
het kinderkoor. Dit stond per abuis verkeerd vermeld in de
kerkbode, excuses hiervoor.
We willen alle kinderen vanaf 5 jaar uitnodigen om eens een
kijkje te komen nemen. We repeteren elke maandag van
kwart voor 7 tot half 8 in de zalen achter de kerk.
Dus ben jij nu nieuwsgierig geworden en wil je graag eens
komen kijken, of heb je ons al eens zien optreden en dacht
je, daar zou ik ook wel bij willen horen, kom dan gerust eens
langs!
Groetjes, Marga, Mariska, Wilma en Poula

Voor de kerk
Voor de kerk

Pleegouder worden?
Timon gelooft in de kracht van gemeenschappen.
Een plek waar kinderen en jongeren die niet langer thuis
kunnen wonen hoop en herstel vinden. Heeft u ruimte in
uw hart en huis?
Wilt u uw huis delen met een pleegkind?
Op donderdag 31 januari wordt een informatieavond over
pleegzorg gehouden op het Calvijn College in Goes.
De avond begint om 19:15 uur.
Tijdens deze informatieavond krijgt u informatie over wat
pleegzorg is en kunt u vragen stellen aan ervaren
pleegouders.
Meer informatie en aanmelden? www.deeljethuis.nl

Vragen voor de kinderen (Morgendienst)
1. Waarom konden de discipelen niets vangen, denk je?
2. Wat moesten de discipelen doen? Hoe kwam het dat
hun net nu wel vol kwam?
3. Hoe komt het dat mensen gaan geloven in de Heere?
4. Hoe kun jij je laten 'vangen'?

Voor verdere mededelingen z.o.z.

Nieuws van de commissie Opening gebouwen
Zoals in de vorige kerkbode aangegeven, zal de (her)opening van de nieuwe en verbouwde zalen plaatsvinden op
zaterdag 19 januari. De uitnodigingen zijn de deur uit en de namen voor de nieuwe zalen zijn inmiddels gekozen en
zullen tijdens de opening bekend gemaakt worden. Iedereen die namen ingediend heeft: vriendelijk bedankt!
Graag willen we alle gasten koffie/thee en gebak aanbieden. We weten dat er veel mensen in onze gemeente zijn die
graag bakken. Bij deze doen we een oproep aan jullie. Wilt u voor 11 januari doorgeven wat u wilt bakken en voor
hoeveel personen dit is? U kunt dit doorgeven via:
E-mail: joannemaljaars@outlook.com
Het programma voor deze dag is als volgt:
14:30 uur
Begin van de opening in de kerk
14:45 uur
Toespraak door de bouwcommissie
15:15 uur
Officiële opening door ds. Klaassen
15:30-17:00 uur Bezichtiging van de zalen
Tijdens de bezichtiging zullen verschillende verenigingen verspreid door de zalen iets vertellen over hun werk.
Daarnaast zijn er ook activiteiten voor kinderen en jongeren.
Van de kerkrentmeesters
Rooster voor week van 6 tot en met 13 januari
Maandag 7 januari
18:45-20:00 uur Kinderkoor: Kerk
19:00 uur
Moderamen: Zaal 1
19:30 uur
Vergadering Wees een Zegen: Kelder
Dinsdag 8 januari
18:45-19:30 uur Catechisatie: Zaal 1, Zaal Rehoboth, de Kelder
19:30-20:15 uur Catechisatie: Zaal 1, Zaal Rehoboth, de Kelder
20:15-21:00 uur Catechisatie: Zaal Rehoboth
Woensdag 9 januari
19:30 uur
Openingscommissie: Zaal Rehoboth
19:30 uur
Werkgroep Voor Elkaar: Zaal 1
Donderdag 10 januari
19:30 uur
Mannenvereniging: Zaal Rehoboth
Vrijdag 11 januari
19:30 uur
Belijdeniscatechisatie: Zaal 1
19:00-20:30 uur Wees een Zegen: Kelder
Na de opening op 19 januari is het niet meer toegestaan de kerkelijke gebouwen via de zijdeur, bij de oude
fietsenstalling, de achterdeur en de kelder te betreden. De crèches zijn te bereiken via de nieuwe hoofdingang.
De kleintjes in zaal 1 en de oudere kinderen in zaal Rehoboth.
Indien U voor een activiteit in de kelder komt, zal de leiding de deur aan de buitenzijde vroegtijdig openen. U kunt
dan de via de bovendeur naar binnen.
Indien u op de fiets naar de kerk komt dient u uw fiets op het terrein van de kerk te parkeren.
Alle buitendeuren zijn voorzien van een noodslot, ze zijn dus altijd van de binnenzijde te openen.

