Zondag 16 september

Kerkdiensten

16 sept

23 sept

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

10.00 uur

Ds. M. Klaassen, Heilig Avondmaal

Diaconie

Pastoraat

Voor de kerk

16.30 uur

Ds. M. Klaassen, Dankzegging H.A

Diaconie

Pastoraat

Voor de kerk

10.00uur

Ds. J.P.J. Voets, Ridderkerk

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

16.30 uur

Ds. M. Klaassen

Doelcollecte Bijbels
onderwijs
Doelcollecte Bijbels
onderwijs

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

.
Avondmaalscollecte
De collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor GZBlandelijk.
Jongeren Verbonden
Vanavond organiseert Jongeren Verbonden een themaavond voor jongeren vanaf 16 jaar. We denken na over ‘Het
Heilig Avondmaal’. Na de middagdienst beginnen we met
een maaltijd in de Langstraat. De avond begint om 19.30
uur.
Op zaterdag 22 september organiseert Jongeren Verbonden
een activiteit voor jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar.
Jullie zijn vanaf 19:15 uur welkom in de Langstraat. Willen
jullie op de fiets komen? De kosten van deze avond zijn 5
euro. Hopelijk tot dan!
En ook als je nog nooit geweest bent, ben je meer dan
welkom!
Bijbelkring
Op woensdag 19 september begint de Bijbelkring weer, de
aanvang is 20:00 uur. We gaan verder met de
slothoofdstukken van het Bijbelboek Openbaring.
De presentatie van de Bijbelstudie staat online.
Kinderkoor ‘Jubilate’
Oproep aan alle jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar.
Wie zingt er graag...dan zien/horen we je graag op het
kinderkoor.
Op dit moment hebben we maar weinig leden.
Om een volwaardig kinderkoor te kunnen vormen zijn er
zeker nog 5 à 6 extra kinderen nodig.

Maandag om 18:45 uur is iedereen van harte welkom.
Hartelijke groeten, Marga, Mariska, Poula en Wilma.
Jeugdvereniging ‘Wees een Zegen’
Op vrijdag 21 september gaan we het nieuwe seizoen
met alle groepen sportief starten in sporthal 'de
Blikken'.
Zit je dit schooljaar in groep 3 t/m 8, dan ben je van
16:30 tot 18:00 uur van harte welkom. Tot dan!
Heilige Doop
Zondag 30 september 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.
Crèche ‘De Schaapskooi’
We willen ouders oproepen om kinderen die oud
genoeg zijn om mee te gaan naar de kerk, niet naar de
crèche te brengen.
Vanwege de ruimte en de hoeveelheid kleine kinderen
willen we op die manier wat rust creëren voor onze
jongsten.
We hopen op uw begrip en medewerking.

Voor verder mededelingen z.o.z.

Van de kerkrentmeesters
Gebouwenrooster voor de week van 17 tot en met 23 september.
Maandag 17 september
18:45-22:00 uur
Zangkoren: Kerk
Koffie: Zaal 1
19:30 uur
Jongeren Verbonden in gebed: Langstraat 38a
Woensdag 19 september
20:00 uur
Bijbelkring: Zaal 1
Donderdag 20 september
20:00 uur
Mannenvereniging: Zaal 1
Vrijdag 21 september
19:30 uur
Huwelijkscatechese: Zaal 1
Zaterdag 22 september
19:30
Jongeren Verbonden verzamelen: Langstraat 38a
Op Maandag 17 september wordt een aanvang gemaakt met de doorbraak tussen kerk en nieuw garderobe/gang naast
de kerk. Naar verwachting zal dit eind van de week zijn afgerond. De opening wordt tijdelijk afgesloten met een houten
paneel. Later wordt deze vervangen door een glazen deur.

