Zondag 26 mei 2019
“Voor alle in de weekbrief vermelde data geldt Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven zullen”
Kerkdiensten
26 mei

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

10:00 uur

Ds. M. de Wilde, Sommelsdijk

Diaconie

Kerkelijke gebouwen

Voor de kerk

16:30 uur

Diaconie

Kerkelijke gebouwen

Voor de kerk

Doelcollecte zending
en Evangelisatie
Doelcollecte zending
en Evangelisatie
Doelcollecte zending
en Evangelisatie

Pastoraat

Voor de kerk

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

30 mei

10:00 uur

2 juni

10:00uur

Ds. M. Klaassen
Belijdenisdienst
Ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard
Hemelvaartsdag
Ds. M. Goudriaan, Ede

16:30 uur

Ds. M. Goudriaan, Ede

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.
GZB Spaaractie
Voor alle kinderen die mee hebben gedaan aan de
spaaractie is er een leuk presentje. Omdat er bij het
uitdelen hiervan iets is mis gegaan, ontvangen we graag
een mailtje met je adres als je dit nog niet hebt gekregen.
Mail naar: marlonwouters@live.nl.
De kinderen die het meeste hebben opgehaald zijn:
Levien, Lisa en Laura. Dankjewel voor jullie inzet! Voor jullie
is er nog een leuke prijs. Laura, van jou hebben we nog
geen adres. Wil jij ook een mailtje sturen?
Heilige Doop
Maandag 10 juni, tweede Pinksterdag zal de Heilige Doop
bediend worden. De ouders die hier gebruik van willen
maken worden, in verband met het doopgesprek, verzocht
contact op te nemen met ds. Klaassen.

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
Vanavond 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 vanavond te ontmoeten.
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.
Hartelijk dank!

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

