Zondag 4 november

Kerkdiensten

4 nov

10.00 uur

Eerste collecte

Ds. M. Klaassen

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

Doelcollecte Christelijke
GZB-najaarscollecte
Voor de kerk
Zorgverlening
Doelcollecte Christelijke
16.30 uur Ds. R.W. van Mourik,
GZB-najaarscollecte
Voor de kerk
Zorgverlening
Alblasserdam
Bijbels onderwijs
11 nov
10.00 uur Ds. P. van der Kraan
Nieuwbouw
Voor de kerk
(doelcollecte)
Voorb. Heilig Avondmaal
Bijbels onderwijs
16.30 uur Ds. M. Klaassen
Nieuwbouw
Voor de kerk
(doelcollecte)
Ouderengroep Eben-Haëzer
Kerkbode
Woensdag 7 november komt ouderengroep Eben-Haëzer
Voor de gemeenteleden buiten Arnemuiden en die de
weer bij elkaar. De meditatie wordt verzorgd door ds. C.
afspraak hebben deze zelf op te halen, ligt de nieuwe
kerkbode gereed in de postbakjes in zaal 1.
Bijman.
Na de pauze is er een muzikale quiz.
In verband met de verbouwing komen we samen in de
Kerkrentmeesters
recreatiezaal van Beaufort aan de Nieuwlandse weg. De
Daar vrijdag 2 november de aannemer de nieuwbouw
aanvang is 14.00 uur.
heeft opgeleverd zijn ook de sloten op de
toegangsdeuren vernieuwd. Degene die in bezit zijn
Kerkenraad
van een sleutel die toegang gaf tot de bijgebouwen
Woensdag 7 november hoopt de kerkenraad te vergaderen.
worden verzocht contact op te nemen met
Er zullen onder andere drie dubbeltallen worden opgesteld.
Cor de Ridder telefoon: 0118 – 60 31 96 of buiten
werktijd 06 – 5757 7836, email:
Voorbereiding Heilig Avondmaal
corderidde@zeelandnet.nl voor het maken van een
Zondag 11 november zal het in de morgendienst
afspraak voor het verkrijgen van een nieuwe sleutel.
voorbereiding zijn op het Heilig Avondmaal.
Preekbesprekingen voor alle jongeren
Op zondag 11 november organiseert Jongeren Verbonden
een preekbespreking voor alle jongeren vanaf 12 jaar.
Het thema gaat over de strijd tussen David en Goliath,
‘Reuzen overwinnen!’
Aansluitend aan de middagdienst is er een broodmaaltijd
voor iedereen, maar speciaal voor hen die van buiten
Arnemuiden komen.
Om 19.30 uur begint de preekbespreking onder leiding van
ds. M. Klaassen en de locatie is het nieuwe jeugdhonk.
(kelder)
Iedereen van harte welkom en neem gerust je vrienden mee!
Ps: we vinden het fijn dat je even doorgeeft als je komt eten!
(jodesa@zeelandnet.nl of 603453)

Van de kerkrentmeesters
Gebouwenrooster voor de week van 4 t/m 10 november.
Zondag 4 november
18:00 uur

Jongeren verbonden Bijbelstudie 20+: Kelder

Maandag 5 november
18:45 - 22:00 uur
Zangkoren: Zaal1
19:30 uur
Belijdeniscatechisatie: Kelder
Dinsdag 6 november
18:45 - 19:30 uur
19:30 - 20:15 uur
20:15 - 21:00 uur
20:00 uur

Catechisatie CBS Oleanderhof
Catechisatie CBS Oleanderhof
Catechisatie CBS Oleanderhof
Diaconievergadering: Zaal 1

Woensdag 7 november
14:00 uur
Ouderenmiddag: Beaufort
19:30 uur
Kerkenraad: Zaal 1
Donderdag 8 november
19:30 uur
Vrouwenvereniging: Zaal 1
Vrijdag 8 november
19:00 uur

Wees een Zegen: Kelder

Zondag 11 november
18:00 uur
Jongeren Verbonden Preekbespreking: Zaal 1

Na afloop van de morgendienst zingen we in verband met Hervormingsdag afgelopen woensdag 31 oktober van het Luther
lied de verzen 1 en 4.

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

