Zondag 12 mei 2019
Kerkdiensten
12 mei

19 mei

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

10:00 uur

Ds. W. Verboom, Harderwijk

Stichting ZOA

Voor de kerk

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. G. van den Berg, St. Phillipsland

Stichting ZOA

Voor de kerk

Voor de kerk

10:00 uur

Dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk

Stichting Ontmoeting

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. H. Schipaanboord, Rotterdam

Stichting Ontmoeting

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

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.
Werkgroep Voor Elkaar
In de maanden mei en juni zal in de hal van de kerk en bij
de oude ingang van de kerk een bus/doos staan waar u
uw lege flesbonnen kunt inleveren.
Een eenvoudige manier om de doelen voor de werkgroep
voor elkaar te steunen. Alvast hartelijk dank.
Ouderengroep Eben-Haëzer
Woensdag 15 mei maakt de ouderengroep haar jaarlijkse
reis.
De deelnemers hieraan worden verzocht uiterlijk 9:45 uur,
dus kwart voor tien aanwezig te zijn in zaal Rehoboth.
Voor verdere gegevens zie de kerkbode van mei.
Gemeenteavond
Woensdag 15 mei is er in zaal Ichtus een
gemeenteavond, die verzorgd word door Wycliffe
Bijbelvertalers.
De heer Sikkema hoopt ons d.m.v. foto’s en film het één
en ander te vertellen over het vertaalwerk.
De avond begint om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur is jong en
oud van harte welkom.

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 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.
Van de Kerkrentmeesters
Vandaag verwelkomen we een nieuwe organist. Eerder
deden we een oproep in de weekbrief voor een extra
organist.
Nu wordt de zang van de gemeente in de diensten
regelmatig begeleid door Harm Nieuwenhuijse.
Harm is ook bekend als organist bij ons koor “de Lofstem”.
We zijn op zoek naar een gediplomeerde beheerder van
onze brandmeldinstallatie.
Dringend verzoek als iemand hier voor bevoegd is en dit op
zich wil nemen, graag aanmelden via mail :
kerkrentmeesters@hervormdarnemuiden.nl of bellen naar
06 - 5263 5182.
Ook gemeenteleden in het bezit van EHBO en/of BHV
diploma, verzoeken we zich te melden om lid te worden
van het EHBO team.

Gemeentebreed koffiedrinken
Zondag 19 mei wordt u na afloop van de morgendienst
door de 20+ Bijbelstudiegroep van harte uitgenodigd in de
hal voor koffie/thee en wat lekkers.

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

