Zondag 21 oktober

Kerkdiensten

21 okt

28 okt

10.00 uur

Ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland

16.30 uur

Ds. J. Muller, Bleskensgraaf

10.00 uur

Ds. M. Klaassen

16.30 uur

Ds. M. Klaassen

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

Doelcollecte zending en
Evangelisatie
Doelcollecte zending en
Evangelisatie
St. Mission Aviation
Fellowship (MAF)
St. Mission Aviation
Fellowship (MAF)

Pastoraat

Voor de kerk

Pastoraat

Voor de kerk

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

Bijstand 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
Vanavond is er weer een thema avond voor de jongeren van
12-16 jaar. Het thema is “bidden”.
Jullie worden na de middagdienst in de kelder verwacht.
Vanavond organiseert Jongeren Verbonden ook een
activiteit voor jongeren in de leeftijd van 16-19 jaar. Jullie zijn
vanaf 19:30 uur welkom op Schoolstraat 9.
Zondag 28 oktober 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.
Kinderkoor ‘Jubilate’
Vanaf maandag 22 oktober starten wij een kinderprojectkerstkoor.
Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn van harte welkom om ons koor
met Kerst te komen versterken. We zouden het leuk vinden
als jij er ook bij bent, vooral als je zingen heel leuk vind.

Zo willen we de komende 9 weken voor de Kerst elke
maandag van kwart voor 7 tot half 8 kerstliedjes
oefenen, want op zaterdag 15 december is er een
kerstzangavond hier in de kerk waar jij bij kan zijn.
Dus kom maandag eens kijken en neem je vriendin,
buurjongen of klasgenootje maar mee. De kosten zijn
€2.50 en we zingen in de zaal achter de kerk. Tot dan!!
Jongelidmaten / Bijbelkring
Woensdag 24 oktober is er weer Jongelidmatenkring
om 19:45 uur en Bijbelkring om 20:00 uur.
JV ‘Wees een Zegen’
Op vrijdag 26 oktober is er club voor de kinderen van
groep 6, 7 en 8.
Stichting Predik het Woord
In Hoorn, Noord-Holland, wordt al meer dan 30 jaar
evangelisatiewerk verricht. Daaruit is een kleine
gemeente ontstaan.
Ruim twee jaar geleden zijn er een aantal mooie
ontwikkelingen geweest. En met dankbaarheid kan
worden gemeld dat er sprake is van groei; meer
contacten en een grotere betrokkenheid.
Maar er nog véél werk te doen.
Daarom is Stichting Predik het Woord (die
verantwoordelijk is voor het werk in Hoorn) op zoek
naar meer draagvlak en steun.
Bij de uitgang van de kerk ligt het Contactblad met
informatie over dit evangelisatiewerk voor u klaar.
Neemt u een exemplaar mee, lees het door en ga voor
z.o.z.

u zelf na of u bij dit werk betrokken wilt zijn.
Misschien wilt u ook denken aan de kerkradioluisteraars en voor hen ook een exemplaar meenemen?
Van de kerkrentmeesters
Gebouwenrooster voor de week van 21 t/m 28 oktober.
Zondag 21 oktober
19:30 uur
Jongeren verbonden Thema avond: Kelder
Maandag 22 oktober
18:45-22:00 uur
Zangkoren: Kerk
Koffie Zaal 1.
19:00 uur
Kerkbodecommissie: Kelder
19:30 uur
Kerkrentmeesters: Rehoboth
Dinsdag 23 oktober
18:45-19:30 uur
Catechisatie: CBS Oleanderhof
19:30-20:15 uur
Catechisatie: CBS Oleanderhof
20:15-21:00 uur
Catechisatie: CBS Oleanderhof
19:30 uur
Bouwcommissie: Zaal 1
Woensdag 24 oktober
19:30 uur
Jonge Lidmaten: Kelder
20:00 uur
Bijbelkring: Zaal 1
Donderdag 25 oktober
20:00 uur
Vrouwenvereniging: Zaal 1
Vrijdag 26 oktober
19:00 uur
Wees een Zegen: Kelder
19:30 uur
Belijdeniscatechisatie: Zaal 1
Zondag 28 oktober
09:30 en 16:00 uur
Crèche: Kelder
18:00 uur
Jongeren Verbonden Bijbelstudie: Kelder
Wijziging rekeningnummer giften nieuwbouw
Recent ontvingen we van SKG bericht dat vanaf 1 november 2018 ons rekeningnummer wijzigt. De reden hiervan is dat
SKG voor het betalingsverkeer tot op heden gebruik maakt van de systemen van Van Lanschot Bankiers. Van Lanschot
Bankiers zal door een aanpassing van de strategie deze dienstverlening echter in de toekomst staken.
SKG is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe bank om voor de gemeenten een goede oplossing te bieden voor het
betalingsverkeer. Dat is de Rabobank geworden.
Dit betekent dat ons huidige rekeningnummer (NL32 FVLB 0226 6097 74) vanaf 1 november 2018 wordt gewijzigd in
NL63 RABO 0373 7066 50.
Gemeenteleden die een gift willen overmaken die is bestemd voor de nieuwbouw kunnen dit dus vanaf 1 november doen
op rekeningnummer NL63 RABO 0373 7066 50 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Arnemuiden.

