Zondag 20 januari

Kerkdiensten

20 jan

27 jan

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

Gemeenteopbouw

Kerkelijke gebouwen

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. M. Klaassen

Gemeenteopbouw

Kerkelijke gebouwen

Voor de kerk

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

ZOA collecte noodhulp Jemen

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

16:30 uur

Kand. M. van Dalen,
Arnemuiden

ZOA collecte noodhulp Jemen

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

Jongeren Verbonden
Vanavond wordt er door de 20+ groep weer een
Bijbelstudieavond georganiseerd. De Bijbelstudie start om
19:30 uur in het jeugdhonk en iedereen vanaf 20 jaar is van
harte welkom.
Het zal gaan over het thema: "Wat beweegt God?"
Wil je na afloop van de middagdienst in Arnemuiden blijven
eten, laat dit dan even weten via het volgende
e-mailadres: 20plusgroep@hervormdarnemuiden.nl.
We hopen jullie vanavond te ontmoeten.
Jongelidmaten / Bijbelkring
Woensdag 23 januari is er weer Jongelidmatenkring om
19:30 uur in zaal 1 en Bijbelkring om 20:00 uur in zaal
Rehoboth.

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

Voor verdere mededelingen z.o.z.

Van de kerkrentmeesters
Rooster voor de week van 20 tot en met 26 januari.
Tijdens de opening zijn de namen van de nieuwe zalen bekend gemaakt:
Zaal 1 heet voortaan Zaal Shalom
Zaal 2 blijft Zaal Rehoboth
Zaal 3 heet Zaal Ichtus
Consistorie heet voortaan Moria
Kelder heet voortaan Jeugdhonk De Schuilplaats
Zondag 20 januari
Morgendienst
Crèche kinderen >3 jaar: Zaal Rehoboth
18:00 uur
Jongeren Verbonden: Bijbelstudie+ 20: Jeugdhonk De Schuilplaats
Maandag 21 januari
18:45-20:00 uur Zangkoren: Zaal Ichtus
19:30 uur
Kerkrentmeesters: Moria
19:00 uur
Kerkbodecommissie: Zaal Shalom
19:30 uur
Jongeren Verbonden: Jeugdhonk De Schuilplaats
Dinsdag 22 januari
18:45-19:30 uur Catechisatie: Zaal Shalom, Zaal Rehoboth, Moria
19:30-20:15 uur Catechisatie: Zaal Shalom, Zaal Rehoboth, Moria
20:15-21:00 uur Catechisatie: Zaal Rehoboth
19:30 uur
Vergadering Jongeren Verbonden: Jeugdhonk De Schuilplaats
Woensdag 23 januari
20:00 uur
Bijbelkring: Zaal Rehoboth
19:30 uur
Jongelidmaten Zaal Shalom
19:30 uur
Collectebussen tellen: Moria
Donderdag 24 januari
19:30 uur
Mannenvereniging: Zaal Rehoboth
Vrijdag 25 januari
19:00-20:30 uur Wees een Zegen: Zaal Rehoboth
19:30 uur
Belijdeniscatechisatie: Zaal Shalom
Zaterdag 26 januari
19:30 uur
Jongeren Verbonden filmavond: Jeugdhonk De Schuilplaats
Vanaf heden is het niet meer toegestaan de kerkelijke gebouwen via de zijdeur, bij de oude fietsenstalling, de
achterdeur en de beneden deur van de kelder te betreden. De crèches zijn te bereiken via de nieuwe hoofdingang.
De kleintjes in zaal 1, de oudere kinderen in zaal Rehoboth. Rollators kunnen worden geparkeerd in de centrale gang
aan de zijde van de glazen wand. Indien u tijdens de dienst gebruik moet maken van het toilet dient u gebruik te
maken van de glazen deur naar de centrale gang. Indien u op de fiets naar de kerk komt dient u uw fiets op het
terrein van de kerk te parkeren.
Tijdens de middagdiensten wordt iedereen verzocht in de kerk plaats te nemen tenzij deze vol is.
Alle buitendeuren gaan tijdens de diensten op slot, ze zijn voorzien van een noodslot, ze zijn dus altijd van
de binnenzijde te openen. U kunt niet meer terug naar binnen als u tijdens de diensten de kerk verlaat!
Gevonden Voorwerpen
In de Schoolstraat is een Bijbeltje gevonden, dit is af te halen bij de koster.

