Zondag 8 juli 2018

Kerkdiensten

8 juli

15 juli

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

10.00 uur

Ds. M. Klaassen

Gemeenteopbouw

Pastoraat

Voor de kerk

16.30 uur

Dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk

Gemeenteopbouw

Pastoraat

Voor de kerk

10.00uur

Kand. M. van Dalen

Diaconie

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

16.30 uur

Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Diaconie

Bijstand pastoraat

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 vandaag 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.

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 de hal bij de
keuken.

Kinderfeest
Voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar!
Het vindt plaats in het gebouw van Scouting Baden
Powell, Steigerweg 7 te Arnemuiden.
Dinsdagmorgen 10 juli van 10:00 – 12:00 uur.
Woensdagmorgen 11 juli van 10:00 – 12:00 uur.
Donderdagmiddag 12 juli van 16:30 – 20:00 uur.
Het thema deze dagen is “op reis”. We gaan knutselen,
zingen, naar een Bijbelverhaal luisteren en er wordt op
een van deze dagen een leuke
spelactiviteit door de scouting georganiseerd ….
Voor verdere info zie de kerkbode, of de flyer in de
kerkbanken.

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.

Kerkbode voor vakantiegangers
Ook voor de vakantiegangers onder ons, ligt er bij de
uitgang een kerkbode om mee te nemen.

