Zondag 19 mei 2019
“Voor alle in de weekbrief vermelde data geldt Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven zullen”
Kerkdiensten
19 mei

26 mei

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

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

10:00 uur

Ds. M. de Wilde, Sommelsdijk

Diaconie

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. M. Klaassen
Belijdenisdienst

Diaconie

Kerkelijke
gebouwen
Kerkelijke
gebouwen

Gemeentebreed koffiedrinken
De 20+ Bijbelstudiegroep nodigt de hele gemeente na de
morgendienst van harte uit voor een kop koffie en een
taartje in de hal van de kerk. Om de drukte te verspreiden
zijn er nu twee koffiepunten, bij de keuken en in de hal.
We hopen met elkaar een gezellige ontmoeting te hebben.
Alle kinderen die gespaard hebben voor de familie
Lindhout, kunnen het spaardoosje na de morgendienst
inleveren bij de GZB Commissie. Naast de tafels met koffie
en taart, vind je de tafel van de GZB. We hebben dan ook
een presentje voor je!
Als het niet lukt om het doosje vanmorgen in te leveren,
mag dit ook op een ander moment. Mail dan even naar:
marlonwouters@live.nl

Voor de kerk

Appelflapactie
Door omstandigheden kan deze actie, die gepland stond
op vrijdag 24 mei, helaas niet doorgaan.
Als we een nieuwe datum hebben, wordt u hiervan op de
hoogte gesteld.
Jongeren Verbonden
Zondag 26 mei wordt er door de 20+ groep weer een
Bijbelstudieavond georganiseerd. De Bijbelstudie start om
19:30 uur 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 volgende week te ontmoeten.

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.
Examens jongeren
Nu de examens van onze jongeren (bijna) afgerond zijn en
zij wellicht in spanning wachten op de uitslag hiervan, willen
we graag aan hen denken.
Wilt u als ouder, aan ons doorgeven of u kind examen doet
dit jaar?
Uiteraard mogen de jongeren dit zelf ook doen.
Een berichtje zou fijn zijn, alvast bedankt hiervoor Dies van
de Ketterij, jodesa@zeelandnet.nl of 06 - 8147 8721

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

