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Thema-avond Jongeren Verbonden
Vanavond organiseert ‘Jongeren Verbonden’ een themaavond voor alle jongeren van 16 – 19 jaar.
We willen nadenken over het ‘Levende Brood’.
Aansluitend aan de middagdienst is er een maaltijd en
om 19:30 uur begint de thema-avond.
Jullie zijn van harte welkom in het Jeugdhonk ‘de
Schuilplaats’!
Catechisatie
De catechisaties beginnen deze week ook weer.
Gemeenteavond
In verband met het Heilig Avondmaal is er woensdag 20
maart om 19:30 uur Censura Morum in zaal Moria,
Aansluitend daarop is om 20:00 uur de gemeenteavond,
in de kerk, die geleid wordt door ds. M. Klaassen.

Voor de kerk

Heilige Doop
Zondag 7 april 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.
Oproep van de Diaconie
De Diaconie is op zoek naar vrijwilligers om ‘s zondags
met mensen te rijden naar de kerk.
Graag opgeven bij Arjan de Nooijer 0118-602188 of
diaken3@hervormdarnemuiden.nl

Voor verdere mededelingen z.o.z.

Boekenmarkt
Voor de boekenmarkt van 13 april hebben we nog niet zoveel boeken binnen gekregen. Vandaar nog een extra
oproep. Iedere zaterdag tussen 11:00 - 12:00 uur kunt u boeken inleveren bij de bibliotheek van de kerk. Eventueel is
het ook mogelijk om uw boeken op te laten halen.
Voor verdere info: Lieven van Belzen, tel: 0118 - 601786.
Jongeren Verbonden

