Zondag 31 maart
Kerkdiensten
31 mrt

7 april

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

Stichting Open Doors

Pastoraat

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. P. van der Kraan

Stichting Open Doors

Pastoraat

Voor de kerk

10:00 uur

Ds. M. Klaassen, Bediening Heilige Doop

Diaconie: Noodhulp Afrika

Woord en Daad

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Diaconie: Noodhulp Afrika

Woord en Daad

Voor de kerk

Jongeren Verbonden
Vanavond 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 vanavond te ontmoeten.

Noodhulp Collect Zuidelijk Afrika
Op 7april zal een noodhulp collecte worden gehouden
voor de slachtoffers van het natuurgeweld in Zuidelijk
Afrika.
Bank giften via NL81RABO0303813946 t.n.v. Diaconie
H.G.Arnemuiden o.v.v. “Noodhulp Afrika”.
Zie voor verdere informatie www.kerkenhelpenkerken.nl
(Diaconaal programma GZB).

Afsluiting catechese
Op dinsdag 2 april is er afsluiting van de catechese. Dit
wordt verzorgd door Hans van Duijn uit Goes. Hij hoopt te
spreken over “Wie zeg jij dat Ik ben?”.
De jongeren van 12-14 jaar zijn van 18:45-19:30 uur
welkom, de jongeren van 15 jaar en ouder van 19:30 tot
20:15 uur in zaal Ichthus.

Van de kerkrentmeesters
In verband met de doopdienst op zondag 7 april zal de
crèche voor alle kinderen in jeugdhonk de Schuilplaats
zijn. U dient de kinderen te brengen en te halen buitenom
via de oude ingang van de kelder.
We zullen als uitzondering de achterdeur van de centrale
gang openen, zodat u daar naar binnen en naar buiten
kunt.

Ouderengroep ‘Eben-Haëzer’
Woensdag 3 april komt de ouderengroep bij elkaar.
De meditatie alsmede het gedeelte na de pauze, een
beeldpresentatie over Israël, wordt verzorgd door onze
eigen predikant Ds. M. Klaassen.
We sluiten de middag af met een maaltijd.
De aanvang is zo als gewoonlijk 14:00 uur.

Voor verdere mededelingen z.o.z.

De kerkrentmeester zijn dringend op zoek naar een organist die als vrijwilliger, in een rooster met nog vier andere
organisten, de kerkdiensten zou kunnen en willen begeleiden.
Ook komen we graag in contact met mensen die in staat zijn incidenteel een rouw- of trouwdienst te begeleiden. Bij
voorkeur aanmelden via het mailadres: kerkrentmeesters@hervormdarnemuiden.nl , indien dit niet mogelijk is:
telefonisch 06-52635182 of schriftelijk: Kerkrentmeesters, Postbus 45, 4340 AA, Arnemuiden of De Schone
Waardin 15 Arnemuiden.
Oproep van de diaconie
De diaconie is op zoek naar vrijwilligers om ‘s zondags met mensen te rijden naar de kerk.
Gelukkig hebben zich al enkele mensen opgegeven, maar we kunnen er nog een paar gebruiken.
Graag opgeven bij Arjan de Nooijer 0118 - 602188 of diaken3@hervormdarnemuiden.nl
Tweedehands kledingbeurs
De tweedehands kledingbeurs van zaterdagmorgen heeft het mooie bedrag opgeleverd van 1.000 Euro wat
bestemd is voor de Werkgroep voor Elkaar.

