Zondag 18 maart 2018

Kerkdiensten

18 mrt.

25 mrt.

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

Voor de kerk

Voor de kerk

Voor de kerk

Voor de kerk

Kerkelijke gebouwen

Voor de kerk

Kerkelijke gebouwen

Voor de kerk

10.00 uur

Ds. M. Klaassen

16.30 uur

Ds. M. Klaassen

10.00uur

Ds. J.Th. Pronk, Sirjansland

Doelcollecte Bijbels
onderwijs
Doelcollecte Bijbels
onderwijs
Diaconie

16.30 uur

Ds. M. Klaassen

Diaconie

Bijbelstudieavond
Na afloop van de middagdienst 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 19.30 uur.
Gebedskring
Maandag 19 maart wordt er door Jongeren Verbonden
een gebedskring georganiseerd.
We beginnen om 19.30 uur in de Oude Pastorie en alle
gemeenteleden zijn van harte welkom.
De avond duurt tot ongeveer 20.30 uur
Jongelidmaten / Bijbelkring
Woensdag 21 maart is er weer Jongelidmatenkring om
19:45 uur en Bijbelkring om 20:00 uur.

Thema-avond
'Hervormd-gereformeerd - wat houdt dat in?'
Op maandag 19 maart bent u opnieuw van harte welkom.
Op deze derde bezinningsavond spreekt Ds. P. van der
Kraan uit Arnemuiden over het thema 'Hervormdgereformeerd - wat houdt dat in?'.
Iedereen is van harte welkom in de Petruskerk te
Serooskerke vanaf 19:30 uur, de avond begint om 19:45
uur.
Deze avond gaat uit van de Initiatiefgroep Noord
Walcheren die in de loop van 2018 Gereformeerde
Bondsdiensten wil houden in Serooskerke.
Voor vragen kunt u terecht bij:
Marco Wisse, 06 - 5363 4608 of
Sam Maljaars 0118 - 583009

Gemeenteavond
Vrijdag 23 maart is er een gemeenteavond in de kerk
die in het teken zal staan van de bouwplannen en waar
u nadrukkelijk voor wordt uitgenodigd.
De aanvang is om 20:00 uur en de kerk is vanaf 19:45
uur geopend. Voor verdere gegevens zie de kerkbode.
Thema-avond
Zondag 25 maart organiseert Jongeren Verbonden een
thema-avond voor de jongere tussen 12-16 jaar. We
beginnen na de middagdienst met een maaltijd in de
Oude Pastorie en de avond begint om 19.30 uur

Voor de bezinningsavonden in de stille week z.o.z

