Zondag 29 april 2018

Kerkdiensten

29 apr.

6 mei

10.00 uur

Ds. A. Goedvree, Uddel

16.30 uur

Ds. A. Goedvree, Uddel

10.00uur

Ds. M. Klaassen

16.30 uur

Ds. J.P.J. Voets, Ridderkerk

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 Rehoboth en de avond zelf begint om
19.30 uur
Collectemunten
Maandag 30 april 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. Voor verder gegevens zie de kerkbode.
Gemeenteavond orgaandonatie
Woensdag 2 mei is er een gemeenteavond in zaal
Rehoboth waarin dr Teeuw uit Ridderkerk ons het een
en ander zal uitleggen over orgaandonatie.
De avond begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.
Jong en oud is van harte welkom.

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening
Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening
Doelcollecte zending en
Evangelisatie
Doelcollecte zending en
Evangelisatie

Pastoraat

Voor de kerk

Pastoraat

Voor de kerk

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

Gemeentebreed koffiedrinken
Zondag 6 mei worden alle gemeenteleden na de
morgendienst door de 20+ Bijbelstudiegroep van harte
uitgenodigd in zaal Rehoboth voor koffie/thee en wat
lekkers.
Gezien de grote opkomst van vorige keer is zaal 1 deze
keer ook beschikbaar.
Laten we er weer een gezellige en waardevolle
ontmoeting van maken.
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.o.z.

Moederdagontbijt
Zondag 13 mei zal het weer Moederdag zijn. Via de GZB commissie is het mogelijk om een
verrassingsontbijt te bestellen wat op zaterdagmorgen 12 mei zal worden bezorgd. Verdient jouw
moeder het om ook eens verwend te worden? Lever dan het bestelformulier inclusief €12,50 voor 5 mei
in bij Henriëtte van de Gruiter (Nieuwlandseweg 8) of Marlon Wouters (Klaproosstraat 26).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BESTELFORMULIER MOEDERDAGONTBIJT

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………
Tel. nr: ………………………………………………………………………………………………………………
Kruis aan wat van toepassing is:
o Graag aan huis bezorgen in Arnemuiden
o

Ik kom het ontbijt zaterdagmorgen ophalen op Klaproosstraat 26 in Arnemuiden

