Zondag 8 april 2018

Kerkdiensten

8 apr.

15 apr.

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

10.00 uur

Ds. T.W. van Bennekom, Goes

Diaconie

Woord en Daad

Voor de kerk

16.30 uur

Kand. M. van Dalen

Diaconie

Woord en Daad

Voor de kerk

10.00uur

Ds. M. Klaassen

Voor de kerk

Voor de kerk

16.30 uur

Ds. M. Klaassen
Bediening Heilige Doop

Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening
Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening

Voor de kerk

Voor de kerk

Verkoopdag
Zaterdag 14 april is het dan eindelijk zover, de
verkoopdag! We hopen op een mooie dag waar we als
gemeente elkaar kunnen ontmoeten, maar tevens ook
geld op kunnen halen voor de naaste in nood en onze
eigen kerk. Allemaal hartelijk welkom!
We zoeken nog wel mensen die achter een kraam willen
staan. Wilt u graag een bijdrage leveren?
Bel Kevin de Pagter 06 – 4138 2397 of mail naar:
werkgroepvoorelkaar@hotmail.com
Kledingbeurs
Heb je nog interesse om kleding in te brengen voor de
kledingbeurs? Mail dan naar:
kledingbeursarnemuiden@live.nl
Als je de vorige keer al een deelnemersnummer hebt
aangevraagd, kun je deze gewoon weer gebruiken.
Graag ook dan wel even een berichtje naar
bovenstaand e-mailadres, zodat we weten wie kleding
inbrengt.
Heilige Doop
Zondag 15 april zal in de middagdienst de Heilige Doop
bediend worden.
Kerkradio
Vanaf maandag 9 april zal het niet meer mogelijk zijn de
diensten van onze gemeente te beluisteren op
“Kerkdienst gemist”. De diensten zijn dan alleen te
beluisteren via “Kerkradio”.
Op de website is dit reeds aangepast.

Preekbespreking zondag 22 april
Jongeren Verbonden organiseert op zondag 22 april
een preekbespreking voor alle gemeenteleden vanaf 12
jaar. Aansluitend aan de middagdienst eten we eerst
met jongeren in zaal ‘Rehoboth’, achter de kerk. Heeft
u/jij i.v.m. reistijd ook behoefte om mee te eten, geef dit
dan door via info@jongerenverbonden.nl
(uiterlijk voor maandag 16 april i.v.m. de benodigde
boodschappen)
De preekbespreking begint om 19.30h en zal verzorgd
worden door onze eigen dominee Klaassen
Jongere en oudere, ben je nog niet zolang lid van onze
gemeente? We willen graag met jou kennis maken,
neem gerust iemand mee!
Jongeren Verbonden
In de week van Hemelvaartsdag gaat Jongeren
Verbonden weer op kamp.
Net als eerdere jaren houden wij een boodschappenactie voor het kamp. De boodschappenbriefjes met de
producten kunt u meenemen bij de uitgang van de kerk.
U kunt vervolgens uw bijdrage tot maandag 7 mei
inleveren in de keuken van de kerk of bij bloemenwinkel
De Lelie.

Voor verdere mededelingen z.oz

Tijdelijke activiteiten ruimte
In verband met de aanstaande sloop van de oude
pastorie en de aanpassing van de kerkelijke gebouwen
hebben we vanaf vrijdag 13 april een ruimte gehuurd op
Langstraat 38a.
Dit voor opvang voor de activiteiten van Jongeren
Verbonden, crèche (indien door omstandigheden dit niet
mogelijk is in zaal 1 en/of de kelder) en eventueel
noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten. Dit
alleen als door omstandigheden ruimtes in de kerkelijke
gebouwen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Uiteraard is een
goede planning van belang, neem daarom voor
reserveringen tijdig contact op met Jaap Nieuwdop.

