Zondag 7 januari 2018

Kerkdiensten

7 jan

14jan

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang
Voor de kerk

Gemeenteopbouw

Leerstoelfonds
Ger. Bond
Leerstoelfonds
Ger. Bond
Kerkelijke gebouwen

Gemeenteopbouw

Kerkelijke gebouwen

Voor de kerk

10.00 uur

Ds. M. Klaassen

St. Hulp Oost Europa

16.30 uur

Ds. C. van den Berg
Ouddorp
Ds. M.B. van den Akker,
Nieuwerkerk a/d IJssel
Ds. M. Klaassen

St. Hulp Oost Europa

10.00uur
16.30 uur

Geboortebericht
Donderdag 4 januari is er bij Jan-Willem en Manouk
Voets - van Belzen een zoontje geboren.
Manuel Voets
Commissie van Advies
In de Commissie van Advies verwelkomen we Joop
van Belzen.
Izaak van de Ketterij heeft te kennen gegeven, na
vier jaar te hebben gediend, als lid te willen blijven
dienen.
Tevens de mededeling dat besloten is dat leden van
de Commissie van Advies niet meer verplicht zijn,
tijdens de kerkdiensten, plaats te nemen in de bank
met de kerkrenmeesters.
Gemeenteavond - Verjaardagskalender
Woensdag 10 januari is er een gemeenteavond die
wordt georganiseerd door de Werkgroep voor
Elkaar. Jan van den Berg hoopt deze avond het een
en ander te vertellen over het werk van ZOA.
Op de gemeenteavond zal ook de
verjaardagskalender met mooie foto's uit de
omgeving van Arnemuiden te koop zijn, u kunt deze
dan ook meteen meenemen.
De kosten voor de kalender zijn €10. Als u niet op
de gemeenteavond aanwezig kunt zijn kunt u ook
mailen naar werkgroepvoorelkaar@hotmail.com om
een kalender te bestellen.
De avond begint om 19:45 uur.

Voor de kerk
Voor de kerk

Volleybaltoernooi
Op vrijdag 26 januari organiseert ‘Jongeren Verbonden’
een volleybaltoernooi voor de gehele gemeente en
belangstellenden.
Opgeven per team (min. 6 personen) voor uiterlijk
20 januari. (Min. leeftijd is 12 jaar).
Voor meer info zie de website van de kerk:
www.hervormdarnemuiden.nl
Opgeven via: jvtoernooi@hotmail.com
Wees een Zegen
De clubavond voor de grote kinderen van Wees een
Zegen op 26 januari gaat niet door i.v.m. het
volleybaltoernooi.

