Zondag 27 mei 2018

Kerkdiensten

27 mei

3 juni

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

10.00 uur

Ds. M. Goudriaan, Ede

Diaconie

Pastoraat

Voor de kerk

16.30 uur

Ds. M. Goudriaan, Ede

Diaconie

Pastoraat

Voor de kerk

10.00uur

Ds. M. Klaassen

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

16.30 uur

Ds. J.C. Schuurman,
Capelle aan den IJssel

Doelcollecte zending en
Evangelisatie
Doelcollecte zending en
Evangelisatie

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

Jongeren Verbonden
Vanavond organiseert Jongeren Verbonden een themaavond voor alle jongeren boven de 16 jaar.
We denken na over ‘Levende stenen’ n.a.v. 1 Petrus 2.
Na de middagdienst beginnen we met een maaltijd in
zaal Rehoboth en de avond zelf begint om 19:30 uur.
Inzage jaarrekening:
Op maandag 28 mei wordt u in de gelegenheid gesteld
de jaarrekening 2017 van de Diaconie en de
Kerkrentmeesters in te zien.
U bent welkom van 20:00 - 20:45 uur in zaal Rehoboth.
Indien u verhindert bent op de aangegeven datum en
tijd en u wilt de rekeningen toch inzien dan kunt u, tot en
met zaterdag 2 juni, contact opnemen met:
respectievelijk voor de Diaconie Wim van Vliet en voor
de Kerkrentmeesters Jaap Nieuwdorp.

Collectemunten
Maandag 28 mei wordt u weer in de gelegenheid
gesteld om collectemunten aan te schaffen.
Dit kan in de consistoriekamer van 19:00 uur tot 20:00
uur. Voor verder gegevens zie de kerkbode.
Bijbelstudieavond 20+
Zondag 3 juni wordt er na afloop van de middagdienst
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

Voor mededeling over de belijdenisdienst zondag 3 juni
z.o.z.

In verband met het te verwachten aantal gasten in onze kerk tijdens de belijdenisdienst, op zondag 3 juni, zal de crèche
voor de oudere groep ook worden ondergebracht aan de Langstraat 38a.
De kerkenraad en de nieuwe belijdende leden zullen de voorbereiding voor de dienst in de kelder uitvoeren.
Na de dienst zal de afsluiting plaatsvinden in zaal Rehoboth.
Daar het, te verwachten, aantal bezoekers onze capaciteit overschrijdt zult u, als alle plaatsen in de kerk, zaal Rehoboth
en zaal 1 bezet zijn worden doorverwezen naar dorpshuis de Arne.
We verzoeken degene die een gereserveerde plaats hebben en weten dat ze niet aanwezig kunnen zijn tijdens de
belijdenisdienst dit vooraf door te geven aan de koster of Jaap Nieuwdorp.
Tevens wordt u verzocht, indien u geen directe betrekking op de belijdeniscatechisanten hebt, te willen overwegen om
plaats te nemen in een van de zalen? Dan is er in de kerk meer ruimte voor familie en vrienden van de catechisanten.
Na de dienst zal er gelegenheid zijn de nieuwe belijdende leden de hand te schudden. Om dit zo goed mogelijk te laten
verlopen zal de volgorde zijn: eerst zaal 1 aansluitend zaal Rehoboth daarna de kerk. Uitgang is dan via de deur achter de
preekstoel naar zaal 1. De deur bij de fietsenstalling zal alleen dan open zijn als nooduitgang. U kunt, na de dienst, via
deze deur niet naar binnen. Indien u geen gebruik kunt of wilt maken van de gelegenheid handen te schudden, de kerk
aan de Marktzijde verlaten. Degene die de dienst hebben bij gewoond in dorpshuis de Arne kunnen na de dienst
aansluiten via de ingang aan de Markt.
In alle ruimtes die gebruikt worden als kerkzaal wordt getracht de dienst mee te kunnen beleven met beeld en geluid.
Mensen die van buiten Arnemuiden komen met de auto wordt verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van de
parkeerplaats bij de EMTE in de Clasinastraat of het parkeerterrein aan de Korenbloemlaan.

