Zondag 21 april 2019
Kerkdiensten
21 april, 1e Paasdag

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

Werkgroep voor Elkaar

Kerkelijke Gebouwen

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. P. van der Kraan

Werkgroep voor Elkaar

Kerkelijke Gebouwen

Voor de kerk

22 april, 2e Paasdag

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

Werkgroep voor Elkaar

Kerkelijke Gebouwen

Voor de kerk

28 april

10:00 uur

Kand. P.L. v Steenselen
Maasdam
Kand. A. van Kralingen
Ridderkerk

Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening
Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening

Pastoraat

Voor de kerk

Pastoraat

Voor de kerk

16:30 uur

Jongeren Verbonden
In de week van Hemelvaartsdag gaat Jongeren Verbonden
weer op kamp.
Ook dit jaar houden wij weer een boodschappenactie voor
het kamp.
De briefjes met de producten kunt u vanaf vandaag
meenemen.
Er staan doosje met briefjes in de centrale hal en bij de
uitgang onder de toren.
U kunt de boodschappen tot maandag 20 mei inleveren in
de keuken van de kerk of bij bloemenwinkel De Lelie.

Kerkgebouw

Markt 10
4341 EP Arnemuiden
0118 – 601787
Koster
Dhr. L. van de Ketterij
Mansfeldstraat 23
0118 – 602833

Predikant

Dr. M. Klaassen
Hogaars 23
4341 ML Arnemuiden
0118 – 310058
predikant@
hervormdarnemuiden.nl

Scriba

Vragen voor de kinderen
1.Hoe zie je dat de vrouwen Jezus liefhebben?
2.Waarom was het eigenlijk toch niet goed wat ze
deden?
3.Hoe zie je dat de Heere Jezus als een Herder zorgt?
4.Waarom hoef je niet meer bang te zijn, als je de Heere
Jezus kent?
5.Wat betekent Pasen voor jou?
Voor verdere mededelingen z.o.z.

Oud. J. Theune
Prinses Margrietstraat 9
4341 GG Arnemuiden
0118 – 603366
scriba@
hervormdarnemuiden.nl

Pastoraal werker

Ds. P. van der Kraan
Gerstakker 1
4341 MG Arnemuiden
0118 – 750702
pastoraalwerker@
hervormdarnemuiden.nl

Diaconie

Diaken P. Rotte
Lionstraat 12
4341 EL Arnemuiden
0118 – 602341
diaken1@
hervormdarnemuiden.nl

Informatie voor op de weekbrief dient u uiterlijk vrijdag voor 17.00 uur te mailen naar: scriba@hervormdarnemuiden.nl
Kerkdiensten elke zondag om 10.00 en 16.30 uur Website www.hervomdarnemuiden.nl

U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In Zijn godd’lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

