Zondag 17 februari

Kerkdiensten

17 feb

24 feb

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

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

Ds. P. van der Kraan

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. M. Klaassen

Doelcollecte Bijbels
onderwijs
Doelcollecte Bijbels
onderwijs

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

Vragen voor de kinderen (Morgendienst)
1. Waarom lijkt de Heilige Geest op de wind? Weet je
ook een voorbeeld uit de Bijbel waar je dat kunt zien?
2. Noem eens een paar dingen waar mensen aan
kunnen merken dat de Heilige Geest in hun leven
werkt?
3. Bid jij om de Heilige Geest?
4. Hoe kan de Heilige Geest in je leven 'waaien'?
Preekbespreking (Gemeente breed)
Op zondag 24 februari organiseert ‘Jongeren Verbonden’
een preekbespreking voor heel de gemeente.
Iedereen, jongen oud, vanaf 12 jaar is hierbij van harte
welkom.
Het thema zal genomen worden uit de middagdienst,
waarin onze dominee Zondag 21a HC zal behandelen.
Hoe kunnen we invulling geven, aan de oproep om
‘levende lidmaten v/d gemeente’ te zijn?
Aansluitend aan de middagdienst is er een broodmaaltijd.
Indien u/jij daarvan gebruik wil maken, geef dit dan door
a.u.b. via jodesa@zeelandnet.nl
Om 19:30 uur start de preekbespreking in zaal
‘Rehoboth’.

Jongelidmaten / Bijbelkring
Woensdag 20 februari is er weer Jongelidmatenkring om
19:30 uur in zaal Shalom en Bijbelkring om 20:00 uur in
zaal Rehoboth.
Lidmatenvergadering
De kerkenraad heeft in haar vergadering van woensdag
13 februari voor de vacature van een nieuwe ouderling,
het volgende dubbeltal opgesteld in alfabetische volgorde:
Broeder J.J. Meerman, Gerstakker 20, 4341 ME
Arnemuiden
Broeder G.J. de Visser, Brigittadreef 5, 4333 RB
Middelburg
Wilt u de broeders in uw gebeden gedenken. De
lidmatenvergadering, waarin de verkiezing zal
plaatsvinden en waarvoor u wordt uitgenodigd, is op
vrijdag 22 februari. De aanvang is om 19:00 uur.

Voor verdere mededelingen z.o.z.

Enquête missionaire presentie Hervormde Gemeente Arnemuiden
Geliefde gemeenteleden,
Vorige week vroegen wij om jullie hulp bij ons onderzoek naar de missionaire presentie van de Hervormde Gemeente
van Arnemuiden. Wij zijn blij dat velen van jullie de tijd hebben genomen om de korte enquête in te vullen. Bedankt
daarvoor!
Een goed beeld van onze kerk
Door uw en jouw medewerking krijgen wij een goed beeld van hoe mensen in onze kerk tegen de Bijbelse missie
aankijken. De Bijbelse missie, onze opdracht die alles te maken heeft met ons doel hier op aarde. Wie behoren we te
zijn en wat behoren we te doen in deze wereld? Niet in de laatste plaats naar onze omgeving toe.
Een goede doorsnee van onze kerk is belangrijk
Om een zo goed mogelijke doorsnee van onze kerk op dit gebied te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk
mensen de enquête invullen. Ook als u of jij denkt wat heb ik hierover te zeggen? Geloven vind ik al moeilijk genoeg,
laat staan een Bijbelse missie. Of er zijn vast anderen die hier zinniger dingen over kunnen zeggen dan ik. In dit
onderzoek is iedere mening belangrijk, ook die van u en jou.
Hoe kan ik meedoen?
Het invullen duurt gemiddeld minder dan vijf minuten. 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 06-28132298 (Jozias). Meedoen kan nog tot aanstaande zaterdag 23
januari.
Bij voorbaat dank voor uw en jouw medewerking!
Jan-Willem Voets en Jozias van Belzen

