Zondag 24 februari

Kerkdiensten

24 feb

3 mrt

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij de
uitgang

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

Pastoraat

Voor de kerk

Pastoraat

Voor de kerk

10:00 uur

Ds. P. van der Kraan

16:30 uur

Ds. M. Klaassen

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

Doelcollecte Bijbels
onderwijs
Doelcollecte Bijbels
onderwijs
Diaconie

16:30 uur

Ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland

Diaconie

Preekbespreking (Gemeente breed)
Vanavond organiseert ‘Jongeren Verbonden’ een
preekbespreking voor heel de gemeente.
Iedereen, jong en oud, vanaf 12 jaar is hierbij van harte
welkom.
Het thema zal genomen worden uit de middagdienst,
waarin onze dominee Zondag 21a HC zal behandelen.
Hoe kunnen we invulling geven, aan de oproep om
‘levende lidmaten van de gemeente’ te zijn?
Om 19:30 uur start de preekbespreking in zaal
‘Rehoboth’.
De Waarheidsvriend
In De Waarheidsvriend van 21 en 28 februari staat een
vraaggesprek met een werker in een voor het Evangelie
gesloten land. Deze vrouw heeft voor De
Waarheidsvriend haar verhaal verteld, in twee
afleveringen.
U kunt vandaag een exemplaar meenemen van het
nummer met de eerste aflevering.
Wij vragen u om haar in de voorbede te gedenken om in
dat gesloten land vol duistere machten het Woord te
delen.

Collectemunten
Maandag 25 februari wordt u weer in de gelegenheid
gesteld om collectemunten aan te schaffen.
Dit kan in de consistorie van 19:00 uur tot 20:00 uur.
Voor verder gegevens zie de kerkbode.
Open Vrouwenochtend
Op 27 februari is het weer open vrouwenochtend.
We willen nadenken over de hoeksteen, waarop het
Huis wordt gebouwd.
Van harte welkom, vanaf 9:45 uur inloop, om 10:00
uur hopen we te beginnen.
Van de Kerkrentmeesters
Daar het aantal te plaatsen fietsen op het plein bij de
ingang van de kerk onderschat blijkt te zijn, is
besloten om vanaf heden op zondagen en feestdagen
voor en tijdens de diensten het hek aan de zuidzijde
te openen. U kunt daar dan fietsen parkeren, we
verzoeken u geen fietsen te parkeren op de markt.
De kerk blijft alleen via de ingang onder de Toren en
de centrale gang te betreden.
Voor vervolg z.o.z.

Tevens is besloten de deur achter te preekstoel open te stellen voor de mensen die voor het tuinhek zitten. De
uitgang is dan alleen bereikbaar via de centrale gang.
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!
Naast de ingang van de centrale gang is een bel geplaatst. Bij het buffet van de keuken hangt een vaste ontvanger.
Ook is er een losse ontvanger beschikbaar die kan worden meegenomen naar een bijeenkomst die in een van de
zalen is. De verschillende instelmogelijkheden zijn bekent bij de leidinggevenden van de verschillende clubs en
verenigingen. Ook bij de zijingang voor het jeugdhonk wordt een bel geplaatst. Deze zal op een andere toon worden
ingesteld zodat hij te onderscheiden is van de bel aan de hoofdingang.
U wordt verzocht om de toegangsdeuren te sluiten als uw bijeenkomst gestart is. Dit om ongewenst bezoek te
voorkomen.

