Zondag 27 januari

Kerkdiensten

27 jan

3 feb

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

ZOA collecte noodhulp Jemen

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

16:30 uur

Kand. M. van Dalen,
Arnemuiden
Ds. C. van de Berg,
Ouddorp
Ds. M. Klaassen

ZOA collecte noodhulp Jemen

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

Doelcollecte zending en
Evangelisatie
Doelcollecte zending en
Evangelisatie

Voor de kerk

Voor de kerk

Voor de kerk

Voor de kerk

10:00 uur
16:30 uur

Collectemunten
Maandag 28 januari wordt u weer in de gelegenheid gesteld
om collectemunten aan te schaffen.
Dit kan in de consistorie van 19:00 uur tot 20:00 uur.
Voor verder gegevens zie de kerkbode.
Heilige Doop
Zondag 10 februari zal in de morgendienst de Heilige Doop
bediend worden. De ouders die hier gebruik van willen
maken worden, in verband met het doopgesprek, verzocht
contact op te nemen met ds. Klaassen.

Van de kerkrentmeesters
Rooster voor de week van 27 tot en met 2 februari.
Zondag 27 januari
Morgendienst
Crèche kinderen >3 jaar: Zaal
Rehoboth
18:00 uur
Jongeren Verbonden: Bijbelstudie+
20: Kelder
Maandag 28 januari
18:45-20:00 uur Zangkoren: Zaal Ichthus (zaal 3)
19:00-20:00 uur Collectemunten: Zaal Moria
(consistorie)
Dinsdag 29 januari
18:45-19:30 uur Catechisatie: Zaal Shalom (zaal 1),
Zaal Rehoboth, Zaal Moria (Consistorie)
19:30-20:15 uur Catechisatie: Zaal shalom (zaal 1),
Zaal Rehoboth, Zaal Moria (Consistorie)
20:15-21:00 uur Catechisatie: Zaal Rehoboth
20:15 uur
Diaconie: Zaal Moria (consistorie)
Donderdag 31 januari
20:00 uur
Vrouwenvereniging: Zaal Rehoboth
Vrijdag 1 februari
19:30 uur
Belijdeniscatechisatie: Zaal Moria
(consistorie)
19:00-20:30 uur Wees een Zegen: Zaal Rehoboth
Voor verdere mededelingen z.o.z.

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 Shalom, 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.
We verzoeken de mensen die aan de zuidzijde van de kerk zitten de gangpaden te volgen en niet tussen de banken
door naar de zijdeur te gaan. Dit belemmert de doorstroom.
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!

