Zondag 5 mei 2019
Kerkdiensten
5 mei

12 mei

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

Voor de kerk

Voor de kerk

Voor de kerk

Voor de kerk

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

16:30 uur

Ds. A. van Zetten, Bruchem-Kerkwijk

10:00 uur

Ds. W. Verboom, Harderwijk

Doelcollecte zending en
Evangelisatie
Doelcollecte zending en
Evangelisatie
Stichting ZOA

16:30 uur

Ds. G. van den Berg, St. Phillipsland

Stichting ZOA

GZB commissie
Voor alle kinderen zal er na de morgendienst bij de uitgang
van de kerk door de GZB Commissie een spaardoosje
worden uitgedeeld. Het is de bedoeling dat kinderen de
komende twee weken geld sparen voor de Familie
Lindhout in Nicaragua. Op zondag 19 mei mag dit doosje,
tijdens het koffie drinken na de morgendienst, worden
ingeleverd en is er een leuk presentje voor iedereen. Meer
informatie staat op de brief die straks zal worden
uitgedeeld.
Werkgroep Voor Elkaar
In de maanden mei en juni zal in de garderobe van de kerk
een bus staan waar u uw lege flesbonnen in kunt leveren.
De bus zal te vinden zijn in de garderobe van de kerk.
Een eenvoudige manier om de doelen voor de werkgroep
voor elkaar te steunen.
Kerkbode
Voor de gemeenteleden buiten Arnemuiden en die de
afspraak hebben deze zelf op te halen, ligt de nieuwe
kerkbode gereed in de postbakjes in de garderobe.
Studieverlof ds. Klaassen
Ds. Klaassen heeft studieverlof van 6 mei tot en met 2 juni.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met
ds. Van der Kraan.

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

Jongeren Verbonden
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 – 2515 7114. Hopelijk tot dan!
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 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.
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

Vragen voor de kinderen
1. Waarom wachten de discipelen in Galilea op de Heere Jezus?
2. De discipelen vingen eerst niets. Wat wilde de Heere hen daarmee leren?
3. Hoe zie je in deze geschiedenis de liefde van de Heere Jezus?
4. Als je doet wat Jezus zegt, mag je zegen verwachten. Hoe zie je dat in deze geschiedenis? Wat betekent dat
voor jou?
5. Toen de discipelen aan land gingen, was het eten al klaar. Wat betekent dat?
6. Wat ligt er bij de Heere Jezus klaar wat jij nodig hebt?

