Zondag 13 januari

Kerkdiensten

13 jan

20 jan

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

Pastoraat

Voor de kerk

Pastoraat

Voor de kerk

Kerkelijke
gebouwen
Kerkelijke
gebouwen

Voor de kerk

10:00 uur

Ds. P. van der Kraan

16:30 uur

Ds. M. Klaassen

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

Doelcollecte zending
en Evangelisatie
Doelcollecte zending
en Evangelisatie
Gemeenteopbouw

16:30 uur

Ds. M. Klaassen

Gemeenteopbouw

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
Open Vrouwenochtend
Op 16 januari is het weer open vrouwenochtend.
Ben je nog niet eerder geweest, maar wil je de smaak ook
eens proeven?
Van harte welkom, vanaf 9:45 uur inloop, om 10:00 uur
hopen we te beginnen.

Voor de kerk

Jongeren Verbonden
Volgende week zondag, 20 januari, wordt er door 20+
weer een Bijbelstudieavond georganiseerd.
De Bijbelstudie start om 19:30 uur in het jeugdhonk.
Iedereen vanaf 20 jaar is van harte welkom.
Wil je na de middagdienst in Arnemuiden blijven eten,
laat dit dan even weten via het volgende e-mailadres:
20+groep@hervormdarnemuiden.nl.
We hopen jullie volgende week te ontmoeten.
Voetbaltoernooi vrijdag 18 januari
Alle belangstellenden zijn van harte welkom om langs te
komen op het voetbaltoernooi a.s. vrijdagavond.
Vanaf 18:45 uur starten de teams in sporthal ‘De Blikken’
in Arnemuiden.
We kunnen nog wat jongeren teams (12-15 jaar)
gebruiken, t/m dinsdag 15 januari kan je nog opgeven via
jvtoernooi@hotmail.com of via de app 06 - 1372 4817.
Help mee aan de opbouw van onze gemeente en
ontmoet jongeren en ouderen!

Voor verdere mededelingen z.o.z.

Van de kerkrentmeesters
Rooster voor de week van 13 tot en met 19 januari
Maandag 14 januari
18:45-20:00 uur Zangkoren: Kerk
Dinsdag 15 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 16 januari
09:45 uur
Open vrouwengroep: Zaal Rehoboth
13:00 uur
Bestuur Ouderengroep: Zaal 1
19:30 uur `
Kerkenraad: Zaal 1
Donderdag 17 januari
19:30 uur
Vrouwenvereniging: Zaal Rehoboth
Vrijdag 18 januari
19:00-20:30 uur Wees een Zegen: Kelder
19:30 uur
Belijdeniscatechisatie: Zaal 1

