Zondag 28 april 2019
Kerkdiensten
28 april

10:00 uur
16:30 uur

5 mei

10:00 uur
16:30 uur

Kand. P.L. v. Steenselen,
Maasdam
Kand. A. van Kralingen,
Ridderkerk
Ds. M. Klaassen
Ds. A. van Zetten,
Bruchem-Kerkwijk

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening
Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening
Doelcollecte zending en
Evangelisatie
Doelcollecte zending en
Evangelisatie

Pastoraat

Voor de kerk

Pastoraat

Voor de kerk

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

Collectemunten
Maandag 29 april 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 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.

Beste gemeenteleden,
Jongeren Verbonden organiseert op zaterdag 11 mei een
‘Driving Diner’.
Om dit spel te kunnen realiseren, hebben we hulp van
enkele gemeenteleden nodig. De bedoeling is dat u voor
een aantal jongeren (tussen de 10 en 20) een lekker
(borrel)hapje maakt. Ze komen dan in groepjes van vijf bij
u langs samen met een leidinggevende. Zij nuttigen bij u
een hapje en een drankje, doen een spelletje met de
leiding (en u) en gaan dan weer naar een ander adres.
Dit herhaalt zich dan een aantal keer. Als u wilt
meewerken, zouden wij dat erg leuk vinden. Wilt u dan
een berichtje of telefoontje doen naar Christel Holleman:
06-25157114. Hopelijk tot dan!”

Voor verdere mededelingen z.o.z.

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

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

Van de kerkrentmeesters
Via de politie ontvingen we klachten uit de buurt betreffende parkeer gedrag op zondag voor en tijdens de kerkdiensten.
We wijzen u er op dat de politie zal gaan handhaven op foutparkeren.
U kunt, indien u van buiten Arnemuiden komt, ook parkeren in de Clasinastraat bij de Jumbo, op het havenplein,
Burgemeester Hackstraat of op het plein aan de Korenbloemlaan.

Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

