Zondag 3 februari

Kerkdiensten

3 feb

10 feb

10:00 uur

Ds. C. van den Berg, Ouddorp

16:30 uur

Ds. M. Klaassen

10:00 uur

Ds. M. Klaassen
Bediening Heilige Doop Ds. W.
Meijer, Tholen

16:30 uur

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

Doelcollecte zending en
Evangelisatie
Doelcollecte zending en
Evangelisatie
GZB voorjaarscollecte

Voor de kerk

Voor de kerk

Voor de kerk

Voor de kerk

Diaconie

Voor de kerk

GZB voorjaarscollecte

Diaconie

Voor de kerk

Jongeren Verbonden
Vandaag deelt Jongeren Verbonden bij het uitgaan van de
morgen- en de middagdienst het nieuwe programma uit.
Alle jongeren van de gemeente kunnen bij de uitgang van de
kerk een flyer meenemen.
Neem er ook gerust één voor je vrienden mee.

Gemeenteavond
Woensdag 6 februari is er een gemeenteavond die
verzorgd wordt door de Werkgroep Voor Elkaar.
Ds. Van der Spoel uit Amersfoort zal deze avond spreken
over het thema "Heer, leer ons bidden". De avond begint
om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur is er inloop.

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 garderobe

Heilige Doop
Zondag 10 februari zal in de morgendienst de Heilige
Doop bediend worden.

Ouderengroep Eben-Haëzer
Woensdag 6 februari komt de ouderengroep bij elkaar. De
meditatie deze middag wordt verzorgd door
dhr. Jan Janse.
Na de pauze gaan we foto’s bekijken uit vroegere tijden.
Welke gepresenteerd worden door de voorzitter,
dhr. Lieven Theune. De aanvang is 14:00 uur.

Ambtsdragersverkiezing
De kerkenraad vraagt u namen in te dienen van
personen die naar uw mening voor verkiezing in
aanmerking komen voor de nog openstaande vacature
van een nieuwe ouderling.
Deze namen kunt u schriftelijk of per e-mail indienen bij
scriba J. Theune, Pr. Margrietstraat 9 tot uiterlijk vrijdag 8
februari. De lidmatenvergadering zal plaatsvinden op
vrijdag 22 februari om 19:00 uur.

Voor verdere mededelingen z.o.z.

Van de kerkrentmeesters
Rooster voor de week van 3 tot en met 9 februari.
Zondag 3 februari
Morgendienst
Crèche kinderen >3 jaar: Zaal Rehoboth
Maandag 4 februari
18:45-20:00 uur
19:00 uur
19:30 uur

Zangkoren: Zaal Ichthus
Moderamen: Zaal Moria
Belijdenis catechisatie: Zaal Shalom

Dinsdag 5 februari
18:45-19:30 uur
19:30-20:15 uur
20:15-21:00 uur
19:30 uur

Catechisatie: Zaal Shalom, Zaal Rehoboth, Zaal Moria
Catechisatie: Zaal Shalom, Zaal Rehoboth, Zaal Moria
Catechisatie: Zaal Rehoboth
Vergadering Jongeren Verbonden: De Schuilplaats

Woensdag 6 februari
14:00 uur
Ouderenmiddag: Zaal Rehoboth
20:00 uur
Gemeenteavond: Zaal Ichthus
Donderdag 7 februari
19:30 uur
Mannenvereniging: Zaal Rehoboth
Vrijdag 8 februari
19:00-20:30 uur
20:00 uur

Wees een Zegen: Zaal Rehoboth
Jongeren Verbonden: De Schuilplaats

Zondag 10 februari
Na de morgendienst

Koffiedrinken jongeren: De Schuilplaats

We verzoeken de mensen die aan de zuidzijde van de kerk zitten de gangpaden te volgen en niet tussen de
banken door naar de zijdeur te gaan. Dit belemmert de doorstroom.
Alle buitendeuren gaan tijdens de diensten op slot, ze zijn voorzien van een noodslot, ze zijn dus altijd van
de binnenzijde te openen. U kunt niet meer terug naar binnen als u tijdens de diensten de kerk verlaat!

