Zondag 24 juni 2018

Kerkdiensten

24 juni

10.00 uur
16.30 uur

1 juli

10.00uur
16.30 uur

Ds. P. van der Kraan
Voorbereiding HA
Kand. G.R. Mauritz,
Cillaarshoek
Ds. M. Klaassen
Heilig Avondmaal
Ds. M. Klaassen
Nabetrachting HA

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

Diaconie

Kerkelijke
gebouwen
Kerkelijke
gebouwen
St. Arnemuiden
helpt Teius
St. Arnemuiden
helpt Teius

Voor de kerk

Diaconie
Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening
Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening

Collectemunten
Maandag 25 juni wordt u weer in de gelegenheid gesteld
om collectemunten aan te schaffen.
Dit kan in zaal Rehoboth van 19:00 uur tot 20:00 uur.
Voor verder gegevens zie de kerkbode.
Gemeenteavond Heilig Avondmaal
In verband met het Heilig Avondmaal is er dinsdag 26 juni
om 19:30 uur Censura Morum in de zaal Rehoboth.
Aansluitend daarop is om 20.00 uur de gemeenteavond in
de kerk, die geleid wordt door ds. Klaassen.
In verband met de verbouwing is er deze keer geen koffie
vooraf.
Huwelijkscatachese
Vrijdag 29 juni is er weer Huwelijkcatechese om 19:30 uur
in zal Rehoboth.
Het thema is: ’Verschil moet er wezen! Over de
verhouding man/vrouw’ Belangstellenden kunnen zich via
de email bij ds. Klaassen opgeven.

Voor de kerk
Voor de kerk
Voor de kerk

Jongeren Verbonden
Vanavond 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
de Langstraat 38a, de avond zelf begint om 19:30 uur.
Op zaterdag 30 juni organiseert Jongeren Verbonden
een activiteit voor alle jongeren van 16-19 jaar.
Opgeven voor deze activiteit kan tot maandag 25 juni
via de app of info@jongerenverbonden.nl.
We verzamelen om 19.30 uur in de Langstraat 38a.
Op zaterdag 7 juli organiseert Jongeren Verbonden de
afsluitende activiteit voor alle jongeren tussen de 12 en
19 jaar.
De jongeren, die volgend jaar naar Jongeren
Verbonden willen komen, willen wij ook van harte
uitnodigen voor deze activiteit.
We verzamelen om 17.45 uur op de markt.
Opgeven voor deze activiteit kan tot woensdag 4 juli
via de app of info@jongerenverbonden.nl.

