Zondag 3 juni 2018

Kerkdiensten

3 juni

10 juni

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

10.00 uur

Ds. M. Klaassen

16.30 uur
10.00uur

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

Doelcollecte zending en
Evangelisatie
Doelcollecte zending en
Evangelisatie
St. Ontmoeting

16.30 uur

Ds. P. v\d Kraan

St. Ontmoeting

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.
Jongeren Verbonden
Vandaag 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.
Op zaterdag 9 juni organiseert Jongeren Verbonden een
kampreünie voor alle jongeren vanaf 12 jaar. Opgeven
voor deze kampreünie kan tot woensdag 6 juni via de app
of info@jongerenverbonden.nl. We verzamelen om 18.45
uur op de markt in Arnemuiden.
Van de Kerkrentmeesters
Alle crèches worden tot nadere berichtgeving verzorgd op
Langstraat 38a. In de kelder zullen de komende weken
bouwkundige aanpassingen worden uitgevoerd. De
kelder is dus voorlopig niet beschikbaar.
Deze week zal begonnen worden met ontruiming en sloop
van de consistorie om ruimte te maken voor de nieuwe
toiletgroep. De kerkenraad zal voor aanvang van de dienst
en voor de afsluiting na de dienst gebruik maken van de
keuken. Naar verwachting zal de nieuwe consistorie half
september gereed zijn.

Bediening Heilige Doop
Zondag 17 juni zal in de morgendienst 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.
Gemeenteavond Heilig Avondmaal
De gemeenteavond i.v.m. het Heilig Avondmaal is
verzet van woensdag 27 juni naar dinsdag 26 juni.
De nieuwe lidmaten de hand schudden
Na afloop van de dienst krijgt u de gelegenheid de
nieuwe belijdende leden de hand te schudden in zaal 1.
De volgorde zal zijn eerst de mensen uit zaal 1,
aansluitend de mensen uit zaal Rehoboth via de
consistorie, daarna de mensen uit de kerk en zij die in
de Arne hebben gezeten via de ingang aan de Markt.
De zijdeur bij de fietsenstalling blijft gesloten.
Degene die hier geen gebruik van willen maken kunnen
bij aanvang van het orgelspel na de dienst de kerk en
de zalen verlaten zoals ze binnen gekomen zijn.
Indien u een rollator in de fietsenstalling hebt staan kunt
u gewoon de kerk aan achterzijde verlaten.
De mensen in de kerk die een hand willen schudden
kunnen tijdens het orgelspel het beste weer gaan zitten
en wachten op een seintje.

