Zondag 1 april 2018

Kerkdiensten

1 apr.
1e Paasdag

2 apr.
2e Paasdag

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

10.00 uur

Ds. M. Klaassen

Werkgroep voor Elkaar

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

16.30 uur

Ds. P. van der
Kraan
Ds. M. Klaassen

Werkgroep voor Elkaar

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

Werkgroep voor Elkaar

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

10.00uur

Kerkbode
Voor de gemeenteleden buiten Arnemuiden en die de
afspraak hebben deze zelf op te halen, ligt de nieuwe
kerkbode gereed in de postbakjes in zaal 1.
Zondagschool Samuël
Alle kinderen worden uitgenodigd om samen met de
kinderen van de zondagsschool het paasfeest te
vieren. We beginnen om 14.00 uur achter de kerk.
Hartelijk welkom!
Woon je wat verder weg en je wilt toch graag komen?
Je ouders kunnen er dan gewoon bij blijven!
Catechisatie
Per abuis is er in de kerkbode een foutje geslopen voor
wat betreft de groepsindeling van de afsluiting van de
catechisaties op dinsdag 3 april.
De juiste tijden zijn:
18.45 - 19.30 uur
12-13-14 jaar
19.30 - 20.15 uur
15 jaar en ouder.
Ouderengroep Eben Haëzer
Woensdag 4 april komt de ouderengroep Eben-Haëzer
bijeen.
De meditatie wordt verzorgd door ds. M. Klaassen.
De middag wordt afgesloten met een vismaaltijd.
In tegenstelling tot wat in de kerkbode vermeld staat
onder agenda, is de aanvang zoals gewoonlijk 14.00
uur en eindigen we de middag zo rond 19.30 uur.

Donderdag 5 april komt de Werkgroep voor Elkaar
spullen ophalen voor de rommelmarkt.
Paaszangavond
Zaterdag 7 april is er een Paaszangavond.
De meewerkende koren zijn het Thools mannenkoor,
kinderkoor Jubilate en gemengd koor de Lofstem.
Deze koor- en samenzangavond begint om 19.00 uur en
wordt ook uitgezonden via de kerkradio.
De entree is gratis.
De collecte van deze avond is bestemd voor de
Werkgroep voor Elkaar.
Iedereen, jong en oud is van harte welkom!
Jongeren Verbonden
Zaterdag 7 april organiseert Jongeren Verbonden een
dropping voor alle jongeren tussen de 12 en 16 jaar.
We verzamelen om 19.00 uur in de Oude Pastorie.
Bediening Heilige Doop
Zondag 15 april zal in de middagdienst 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.

Voor verdere mededelingen z.o.z.

Voor verdere mededelingen z.o.z.

De Heere is waarlijk opgestaan!
U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In Zijn godd’lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

