Zondag 1 juli 2018

Kerkdiensten

1 juli

10.00 uur
16.30 uur

8 juli

10.00uur
16.30 uur

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

Ds. M. Klaassen
Heilig Avondmaal
Ds. M. Klaassen
Nabetrachting HA
Ds. M. Klaassen

Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening
Doelcollecte Christelijke
Zorgverlening
Gemeenteopbouw

St. Arnemuiden
helpt Teius
St. Arnemuiden
helpt Teius
Pastoraat

Voor de kerk

Dhr. T.R. Rietveld,
Ridderkerk

Gemeenteopbouw

Pastoraat

Voor de kerk

Jongeren Verbonden
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.
Kerkbode voor vakantiegangers
Voor de vakantiegangers onder ons, ligt er bij de uitgang
een kerkbode om mee te nemen.
Vragen voor de kinderen:
* Hoe heet de plek waar David schuilde?
* Waarom schuilt David bij de HEERE?
* Hoe heet de sleutel die David gebruikt?
* Wie is de Deur naar de schuilplaats?
* Voor wie is het Avondmaal?

Voor de kerk
Voor de kerk

Verbouwing
Vanwege de verbouwing, is het voorste deel van zaal
1 niet langer beschikbaar voor de kerkenraad, om het
consistoriegebed te houden.
Daarom zal vanaf zondag 8 juli het grootste deel van
de kerkenraad tegelijk met de Commissie van Advies
plaatsnemen in de kerk.
De overige kerkenraadsleden zullen het
consistoriegebed in de keuken houden.
Verzoek aan mensen die een gereserveerde plaats
hebben in de kerk.
Nu we weer een periode van vakantie in gaan en we
tevens te maken hebben met wat beperkingen in
verband met de bouwwerkzaamheden, willen we het
volgende onder uw aandacht brengen.
Willen mensen die een gereserveerde plaats hebben
en vooraf weten dat zij een dienst niet bij kunnen
wonen, dit melden aan de koster, tel. 602833.
Tevens het verzoek om toch 10 minuten (09:45 en
16:15 uur) voor aanvang van de dienst aanwezig te
zijn.
Indien uw plek niet bezet is, kan deze mogelijk gebruikt
worden voor anderen.

