Zondag 10 februari

Kerkdiensten

10 feb

17 feb

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

GZB Voorjaarscollecte

Diaconie

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. M. Klaassen
Bediening Heilige Doop
Ds. W. Meijer, Tholen

GZB Voorjaarscollecte

Diaconie

Voor de kerk

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

Gemeentopbouw

Kerkelijke gebouwen

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. A.L. Molenaar, Bruinisse

Gemeentopbouw

Kerkelijke gebouwen

Voor de kerk

10:00 uur

Vragen voor de kinderen (Morgendienst)
1. Heb jij je geboortekaartje wel eens gezien? Wat staat
erop?
2. Waarom is je tweede geboorte nog belangrijker dan je
eerste geboorte?
3. Welke overeenkomsten zijn er tussen de geboorte van
een kindje en de wedergeboorte (5x)?
4. Als je gedoopt wordt, geeft de Heere een belofte. Welke?
Wat mag je daarmee doen?

Enquête missionaire presentie Hervormde Gemeente
Arnemuiden
Geliefde gemeenteleden,
God heeft een bedoeling en plan voor heel Zijn schepping.
Dat is wat wij geloven. En God wil de kerk hierbij gebruiken.
Want uit dit plan van God vloeit onze missionaire opdracht of
roeping voort. Omdat dit terug te vinden is in de Bijbel,
spreken we ook wel over onze Bijbelse missie.
In het kader van onze opleiding voeren wij een onderzoek uit
naar de missionaire presentie van de Hervormde Gemeente
van Arnemuiden. Simpel gezegd willen wij graag weten hoe
onze kerk en haar leden invulling geven aan de Bijbelse
missie.

Bent u zich bewust van de Bijbelse missie? En in
hoeverre probeert u daar invulling aan te geven? En jij,
wat versta jij onder de Bijbelse missie? En hoe zie je dat
bij jezelf terug in jouw dagelijks leven?
Zomaar wat vragen die terugkomen in onze enquête.
Want om een goed beeld te krijgen van onze gemeente
op dit punt, hebben wij een korte enquête gemaakt. Het
invullen hiervan duurt minder dan vijf minuten. U en jij
zouden ons enorm helpen om de enquête in te vullen.
Maar ook onze gemeente is hierbij gediend. Want met dit
onderzoek krijgt onze kerk een actueel en betrouwbaar
inzicht in haar rol in de Bijbelse missie.
De enquête is te vinden via de volgende link:
https://nl.surveymonkey.com/r/WNTT7QW Deze link is
ook op de website van de kerk te vinden. Voor mensen
die niet zo veel op hebben met computers en
smartphones, bieden wij de mogelijkheid om de vragen
telefonisch door te nemen. Hiervoor kunt u ons bereiken
op 06 - 28132 298 (Jozias).
Meedoen kan tot 23 februari aanstaande.
Bij voorbaat dank voor uw en jouw medewerking!
Jan-Willem Voets en Jozias van Belzen

Voor verdere mededelingen z.o.z.

Van de kerkrentmeesters
Rooster voor de week van 11 tot en met 16 februari.
Zondag 10 februari
Na de morgendienst

Jongeren Verbonden koffie drinken: Jeugdhonk “de Schuilplaats”.

Maandag 11februari
18:45-20:00 uur
Zangkoren: Zaal Ichthus
Dinsdag 12 februari
18:45-19:30 uur
Catechisatie: Zaal Shalom, Zaal Rehoboth, Zaal Moria.
19:30-20:15 uur
Catechisatie: Zaal Shalom, Zaal Rehoboth, Zaal Moria.
20:15-21:00 uur
Catechisatie: Zaal Rehoboth.
Woensdag 13 februari
09:00-12:00 uur
Doe morgen: Zaal Rehoboth.
19:30 uur
Kerkenraad: Zaal Moria.
Donderdag 14 februari
20:00 uur
Vouwenvereniging: Zaal Rehoboth.
19:30 uur
Vergadering: Zaal Shalom.
Vrijdag 15 februari
19:00-20:30 uur
19:30 uur

Wees een Zegen: Zaal Rehoboth.
Belijdeniscatechisatie: Zaal Moria.

Zaterdag 16 februari
19:30-20:00
Activiteit jongeren 12-16 jaar: Jeugdhonk “de Schuilplaats”.
We verzoeken de mensen die aan de zuidzijde van de kerk zitten, bij het uitgaan van de kerk, 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!

