Zondag 28 januari 2018

Kerkdiensten

28 jan.

4 feb.

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

10.00 uur

Ds. M. Klaassen

Diaconie

Bijstand Pastoraat

Voor de kerk

16.30 uur

Ds. M. Klaassen

Diaconie

Bijstand Pastoraat

Voor de kerk

10.00uur

Dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk

Voor de kerk

Voor de kerk

16.30 uur

Ds. M. Klaassen

Doelcollecte zending en
Evangelisatie
Doelcollecte zending en
Evangelisatie

Voor de kerk

Voor de kerk

Bijbelstudieavond
Vanavond wordt er een Bijbelstudieavond
georganiseerd voor alle jongeren vanaf 20 jaar. We
beginnen na de middagdienst met een maaltijd in de
Oude Pastorie en de avond zelf begint om 19.45 uur
Collectemunten
Maandag 29 januari wordt u weer in de gelegenheid
gesteld om collectemunten aan te schaffen.
Dit kan in de consistorie kamer van 19:00 uur tot
20:00 uur. Per 1 januari zijn de waardes aangepast
(zie kerkbode januari)
Informatieavond nieuw ingekomenen
Woensdag 31 januari is er een ontmoetingsavond
voor nieuw ingekomenen.
Ook als u zich aan het oriënteren bent en overweegt
om overschrijving naar onze gemeente aan te
vragen bent u van harte welkom.
De avond begint om 20:00 uur. Inloop vanaf 19:45
uur.
Gezamenlijke vergadering
Donderdag 1 februari hopen de kerkenraad en
kerkrentmeesters gezamenlijk te vergaderen.
Wilt u de broeders gedenken in uw voorbede?
Werkgroep voor Elkaar
Heeft u nog “losse” Emté-zegels over, dan kunt u
deze nog inleveren bij Kevin de Pagter, Noordstraat
42. (zie kerkbode januari)

Bijdragen Bouwplannen
Bij de gemeenteleden die voor hun bijdrage aan de
verbouwingsplannen een machtigingsformulier voor
automatische incasso (S€PA) hebben ingevuld, en
hebben gekozen voor maandelijkse betaling, zal het
overeengekomen bedrag op D.V. 30 januari voor het
eerst van de rekening worden afgeschreven.
Gemeenteleden die nog een periodieke
(maand/kwartaal/jaar) bijdrage willen doen, en deze
ook automatisch willen laten incasseren, kunnen bij de
ingangen van de kerk de machtigingsformulieren
meenemen. Ingevulde en ondertekende formulieren
kunnen in de bussen bij de ingangen van de kerk of bij
Jaap Nieuwdorp, De Schone Waardin 15, ingeleverd
worden. Bij voorbaat hartelijk dank.
Kerkdienstgemist.nl
Per 1 februari kunt u internet uitzendingen en opnames
alleen nog beluisteren via Kerkomroep.nl.
Via onderstaande link:
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21674

