Zondag 24 maart

Kerkdiensten

24 mrt

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

Diaconie

Stichting Open Doors

Kerkelijke
Gebouwen
Kerkelijke
Gebouwen
Pastoraat

Voor de kerk

10:00 uur

Ds. M. Klaassen
Viering Heilig Avondmaal
Ds. M. Klaassen
Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. M. Klaassen

16:30 uur

Ds. P. van der Kraan

Stichting Open Doors

Pastoraat

Voor de kerk

10:00 uur
16:30 uur

31 mrt

Diaconie

Avondmaalcollecte
De collecte aan de Avondmaaltafel is bestemd voor IZBLandelijk
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.
Collectemunten
Maandag 25 maart 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.
Jongeren Verbonden
Vanavond organiseert Jongeren Verbonden een themaavond voor alle jongeren tussen de 12-16 jaar.
We beginnen direct na de middagdienst met een maaltijd.
De avond begint om half 8. Het thema voor deze avond is
“Wat is jouw missie, als christen”.

Voor de kerk
Voor de kerk

Volgende week zondag 31 maart wordt er door de 20+
groep weer een Bijbelstudieavond georganiseerd.
De Bijbelstudie start om 19:30 in het jeugdhonk en
iedereen vanaf 20 jaar is van harte welkom.
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 volgende week te ontmoeten.
Oproep van de Diaconie
De Diaconie is op zoek naar vrijwilligers om ‘s zondags
met mensen te rijden naar de kerk.
Het betreft een ouder echtpaar uit Middelburg.
Graag opgeven bij Arjan de Nooijer, 0118 - 602188 of
diaken3@hervormdarnemuiden.nl

Voor verdere mededelingen z.o.z.

TWEEDEHANDS KINDERKLEDINGBEURS
Zaterdag 30 maart a.s. is het zover, dan organiseert de “Werkgroep voor Elkaar” weer een tweedehands
kinderkledingbeurs!
Op deze beurs wordt zomerkleding verkocht in de maten 80 t/m 176.
U bent van harte welkom. Een groot gedeelte van de opbrengst is bestemd voor de Kerk en IZB – gebedsposten.
Locatie:
Bijgebouw kerk, via hoofdingang.
Tijd:
9:00 tot 12:00 uur
Voor vragen of meer informatie kunt u altijd mailen naar: kledingbeursarnemuiden@live.nl
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.

