Zondag 14 oktober

Kerkdiensten

14 okt

21 okt

Eerste collecte

10.00 uur

Ds. J.J. Verhaar, Krimpen a/d IJssel

16.30 uur

Ds. M. Klaassen

10.00 uur

Ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland

16.30 uur

Ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Doelcollecte Bijbels
onderwijs
Doelcollecte Bijbels
onderwijs
Doelcollecte zending en
Evangelisatie
Doelcollecte zending en
Evangelisatie

Catechisatie
In verband met de herfstvakantie is er deze week geen
catechisatie.
Vragen voor de kinderen (middagdienst)
1. Waarom laten de knechten van Saul een muzikant (David)
voor de koning zoeken?
2. Hoe staat David bekend bij de mensen? Hoe komt dat?
3. Houd jij van muziek? Welke?
4. Er is goede muziek en verkeerde muziek. Wanneer is
muziek goed en wanneer niet?
5. Hoe kun je tot zegen zijn voor andere mensen?
6. Waarom werd Saul toch niet beter? Wat had hij daarvoor
moeten doen?
Gemengd koor ‘De Lofstem’/ Kinderkoor ‘Jubilate’
Ondanks de herfstvakantie is het maandag 15 oktober wel
oefenavond van zangvereniging De Lofstem.
Zoals gebruikelijk van 20:00 tot 22:00 uur.
Het kinderkoor heeft deze week vakantie
Zangavond
De GZB commissie nodigt u zaterdag 20 oktober van harte
uit voor een zangavond van het Christelijk Samengesteld
Mannenkoor Zeeland in ons kerkgebouw. De deuren staan
vanaf 19:00 uur open, aanvang 19:30 uur. De opbrengst van
deze avond is t.b.v. de familie Lindhout, die via de GZB is
uitgezonden naar Nicaragua.

Extra
collecte

Collecte bij
de uitgang

Nieuwbouw

Voor de kerk

Nieuwbouw

Voor de kerk

Pastoraat

Voor de kerk

Pastoraat

Voor de kerk

Crèche ‘De Schaapskooi’
Per ingang van zondag 21 oktober ’18 zal de crèche
weer in de kelder plaats vinden. Voorlopig zal dit in één
groep zijn, dus het verzoek om de oudste kinderen
mee naar de kerk te nemen blijf van kracht.
Vanwege de geringe ruimte in de kelder en het aantal
verwachte kinderen, graag niet te veel kinderwagens
beneden parkeren, maar boven in de hal.
Hartelijk dank voor het begrip.
Jongeren Verbonden
Op zondag 21 oktober organiseert Jongeren
Verbonden een activiteit voor jongeren in de leeftijd
van 16-19 jaar. Jullie zijn vanaf 19:30 uur welkom op
Schoolstraat 9. De avond op zaterdag 20 oktober komt
hierdoor te vervallen.
Stichting Messias Belijdende Joden
Bij de uitgang liggen nog een aantal brochures van de
Stichting Messias Belijdende Joden die u kunt
meenemen.

Voor het gebouwenrooster, zie de achterzijde

Van de kerkrentmeesters
Gebouwenrooster voor de week van 14 t/m 21 oktober.
Maandag 15 oktober
22:00-22:00 uur
Zangkoor De Lofstem (geen kinderkoor): Kerk.
Koffie: Zaal 1.
19:30 uur
Jongeren Verbonden in gebed: Langstraat 38a
Donderdag 18 oktober
19:30 uur
Mannenvereniging: Zaal 1.
Zaterdag 20 oktober
19:30 uur

Zangavond GZB: Kerk.

Zondag 21 oktober
09:30 en 16:00 uur

Crèche: Vanaf zondag 21 oktober in de Kelder onder zaal Rehoboth.

