Zondag 20 september
“Voor alle in de weekbrief vermelde data geldt Deo volente, zo de Heere wil en wij leven zullen”
Kerkdiensten

20 sep

27 sep

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

16:30 uur

Ds. M. Klaassen

10:00 uur

Dhr. T.R. Rietveld,
Ridderkerk
Ds. M. Klaassen
Voorber. Heilig Avondmaal

16:30 uur

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

St. Shaare Zedek
Ziekenhuis
St. Shaare Zedek
Ziekenhuis
Diaconie

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

Gemeenteopbouw

Voor de kerk

Voor de kerk

Voor de kerk

Diaconie

Voor de kerk

Voor de Kerk

Maatregelen coronavirus
-In zaal Rehoboth wordt weer crèche gehouden. Voor
binnenbrengen en ophalen dient u gebruik te maken van
de toegangsdeur van het jeugdhonk (via het fietsplein
links buitenom). Wacht bij het wegbrengen op elkaar
zodat u samen de kerk in kunt gaan.
-Tijdens de diensten is er samenzang, u mag dus
meezingen. We doen dit gematigd, we zingen niet voluit,
met minder zangmomenten en minder verzen. Degenen
die onder de galerij zitten worden vanwege de beperkte
plafondhoogte verzocht niet mee te zingen.
-Omdat de kerkdiensten tijdelijk niet volledig bijgewoond
kunnen worden, verzoeken wij u, als thuisluisteraars, uw
verantwoordelijkheid te nemen en regelmatig,
bijvoorbeeld maandelijks, een bedrag aan collecte te
storten met vermelding van het doel.
Bankrekeningnummer Diaconie:
NL81 RABO 0303 8139 46
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters:
NL97 RABO 0303 8018 24
Voor de laatste berichtgeving zie:
www.hervormdarnemuiden.nl

Catechisatie
Dinsdag 22 september beginnen de catechisaties weer,
voor meer informatie zie de kerkbode en de website.
Belijdeniscatechese
Binnenkort begint de belijdeniscatechese weer. Mensen
die deel willen nemen, kunnen zich aanmelden bij
ds. Klaassen. Voor meer informatie zie het bericht in de
kerkbode.
Jongeren Verbonden
In september start Jongeren Verbonden met haar
nieuwe seizoen. Dit jaar delen we geen extra flyer uit bij
de uitgang van de kerk, maar staat de flyer wel op de
website van de kerk, de facebook van de kerk, in de
apps van Jongeren Verbonden, op de facebook van
Jongeren Verbonden en in de kerkbode. In september
worden de volgende avonden georganiseerd.
Op maandag 21 september Jongeren Verbonden in
Gebed, op zaterdag 26 september een activiteit voor de
groep jongeren van 12-15 jaar en op zondag 27
september een activiteit voor de groep jongeren van 1519 jaar. Wij hopen veel van jullie weer te ontmoeten.
Vanavond is er een Bijbelstudieavond voor alle
jongeren van 20 jaar en ouder.
De avond begint om 19:30 uur in zaal Rehoboth.
Voor verdere mededelingen z.o.z.

Kerkgebouw

Markt 10
4341 EP Arnemuiden
0118 – 601787
Koster
Dhr. L. van de Ketterij
Mansfeldstraat 23
0118 – 602833

Predikant

Dr. M. Klaassen
Hoogaars 25
4341 ML Arnemuiden
0118 – 310058
predikant@
hervormdarnemuiden.nl

Scriba

Diaken P. Rotte
Lionstraat 12
4341 EL Arnemuiden
0118 – 602341
scriba@
hervormdarnemuiden.nl

Pastoraal werker

Ds. P. van der Kraan
Gerstakker 1
4341 MG Arnemuiden
0118 – 750702
pastoraalwerker@
hervormdarnemuiden.nl

Diaconie

Diaken P. Rotte
Lionstraat 12
4341 EL Arnemuiden
0118 – 602341
diaken1@
hervormdarnemuiden.nl

Informatie voor op de weekbrief dient u uiterlijk vrijdag voor 17:00 uur te mailen naar: scriba@hervormdarnemuiden.nl
Kerkdiensten elke zondag om 10.00 en 16.30 uur Website www.hervormdarnemuiden.nl

Vragen voor de kinderen en Preekbingo (ochtenddienst)
* Waarom heeft de Heere Jezus gewild dat er een kerk op aarde is?
*

Hoe probeert de duivel te voorkomen dat Gods Woord verder gaat?

*

Hoe kwam het dat Stefanus zo goed Gods Woord kon spreken? Zou jij dat ook willen? Wat kun je daaraan doen?

*

Wat proberen sommige joden om ervoor te zorgen dat Stefanus zal zwijgen?

*

Stefanus wordt straks gedood. Toch gaat het Woord van God door. Lees eens hoe dat gebeurt in Hand. 8: 4.

*

Wat betekent de uitspraak: 'Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk'?

J.V. ‘Wees een Zegen’
Op 25 september hoopt het clubseizoen weer van start te gaan! Deze avond hopen we met de kinderen van groep 3
t/m 8 naar Street Jump in Vlissingen te gaan.
Graag aanmelden via weeseenzegen@outlook.com tot uiterlijk 15 september a.s.
I.v.m. het coronavirus is het de bedoeling dat u uw kind zelf naar Street Jump in Vlissingen brengt en daar weer
ophaalt.
De kinderen worden verwacht om 18:45 uur en om 20:00 uur kunnen ze weer opgehaald worden.
Voor deze avond vragen wij een bijdrage van € 2,- per kind (in te leveren bij aanvang van deze avond).
Wij zijn dringend opzoek naar nieuwe leidinggevenden voor de club (vooral voor de groep 3/4/5)!
Lijkt het jou leuk om onze groep leidinggevenden te komen versterken of wil je meer informatie hierover, neem dan
zeker contact met ons op
Voor verdere mededelingen zie volgende blad.

Sing-Out
Vanmiddag zal ongeveer 10 minuten na de middagdienst een sing-out worden gehouden op de Markt. We willen
u/jou van harte uitnodigen om een aantal liederen te zingen onder begeleiding van een trompet. Ook als u thuis de
dienst hebt meegeluisterd, bent u van harte welkom! "Komt maakt God met mij groot!"
Uiteraard houden we ons aan de corona-regels.
De volgende liederen gaan we zingen:
1
2
3
4
5

Psalm 108:1 ‘Mijn hart, o Hemelmajesteit’
Wat de toekomst brenge moge
Psalm 89:1 ‘k Zal eeuwig zingen van...’
‘K Stel mijn vertrouwen
Glorie aan God

Viering Heilig Avondmaal
Zondag 27 september zal het in de middagdienst voorbereiding zijn op de bediening van het Heilig Avondmaal.
Iedereen die de Avondmaalsdienst op Zondag 4 oktober mee wil maken, ongeacht of u aan gaat of niet, wordt
verzocht zich aan te melden. U kunt zich aanmelden door uw gegevens in te vullen op https://tinyurl.com/y3rc62rr
Als u geen internet of emailadres heeft kunt u bellen naar de scriba (06-39805398). Bij de aanmelding wordt
gevraagd met hoeveel bezoekers u naar de kerk hoopt te komen. Gezinnen waarvan ouders(s) aangaan kunnen zich
gewoon aanmelden en bij elkaar zitten. In verband met de planning verzoeken wij u om zich aan te melden voor
zaterdag 26 september 12:00. Over de wijze waarop het Heilig Avondmaal bediend wordt zult u in de week
voorafgaand aan de Avondmaalsdienst nader bericht ontvangen.
Programma Jongeren Verbonden

.

