Zondag 10 januari 2021
2020
“Voor alle in de weekbrief vermelde data geldt Deo volente, zo de Heere wil en wij leven zullen”
Kerkdiensten

10 jan

17 jan

Eerste collecte

Extra collecte

Collecte bij
de uitgang

10:00 uur

Ds. M. Klaassen

Gemeenteopbouw

Pastoraat

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. W. Meijer, Tholen

Gemeenteopbouw

Pastoraat

Voor de kerk

10:00 uur

Ds. P. van der Kraan

Gemeenteopbouw

Bijstand pastoraat

Voor de kerk

16:30 uur

Ds. M. Klaassen

Gemeenteopbouw

Bijstand pastoraat

Voor de Kerk

Maatregelen coronavirus
Vanwege de ernst van de situatie heeft de kerkenraad
besloten dat de verenigingen voorlopig niet fysiek
kunnen samenkomen.
Er is deze week nog geen catechisatie; de
belijdeniscatechisatie op vrijdag gaat wel door.
Voor de erediensten worden zowel in de kerk als zaal
Ichthus 30 personen uitgenodigd. Dit beleid blijft
ongewijzigd.
-Wanneer u aan de beurt bent wordt u op de
gebruikelijke wijze via kerktijd.nl uitgenodigd. Wij vragen
u om bij een bezoek aan de eredienst bij het in- en
uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u
plaats heeft genomen in de bank mag u deze afzetten.
-De lofzang is een wezenlijk onderdeel van de eredienst.
Daarom zal een klein aantal zangers voor in de kerk
psalmen zingen. Helaas kunt u niet mee zingen.
-We roepen iedereen op zich te houden aan de
richtlijnen van het RIVM. Blijf thuis als u klachten heeft,
en kom niet naar de kerk toe.

- In zaal Rehoboth wordt crèche gehouden. Voor het
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.
-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
Voor verdere mededelingen z.o.z.

Kerkgebouw

Predikant

Scriba

Pastoraal werker

Diaconie

Markt 10
4341 EP Arnemuiden
0118 – 601787

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

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

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

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

Koster
Dhr. L. van de Ketterij
Mansfeldstraat 23
0118 – 602833

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

Digitale collecte
Veel gemeenteleden maken gebruik van de digitale
collecte om een gift over te maken. Het is nu mogelijk
om per collecte een bedrag op te geven. De QR-code
die op YouTube wordt getoond, verwijst daarom naar
een ander website. Ook op hervormdarnemuiden.nl
kunt u het aangepaste
internetadres vinden.

Preekbingo
Hallo jongens en meisjes, er is weer een preekbingo voor
bij de morgendienst.
Goed opletten dus!

Uitnodigingssysteem
Inmiddels maken we al weer maanden gebruik van het
uitnodigingssysteem Kerktijd.nl. Vanaf heden is het
beheer van dit systeem overgenomen door Frank de
Witte. Graag infomeren we u ook over het volgende.
Uitnodigingen die verzonden worden zijn maar
beperkte tijd geldig. Als een uitnodiging niet binnen 24
uur wordt beantwoord, vervalt deze. Dit komt
regelmatig voor. Daarom roepen we u op om uw mail
goed in te gaten te houden om te voorkomen dat uw
uitnodiging vervalt.
Kerktijd.nl verstuurd automatisch uitnodigingen. Dit
gebeurt op volgorde, de uitnodigingen worden
verzonden naar hen die het langst niet in de kerk zijn
geweest. Zo zorgen we ervoor dat iedereen even vaak
naar de kerk kan komen. Om willekeur te voorkomen
is het niet mogelijk om een verzoek in te dienen om
een bepaalde dienst bij te wonen.
Het is mogelijk om uw gegevens aan te passen door in
te loggen via app.kerktijd.nl. Zo kunt u bijvoorbeeld het
aantal bezoekers wijzigen of aangeven dat u tijdelijk
geen uitnodigingen wenst te ontvangen. U kunt
inloggen in met uw emailadres en wachtwoord dat u
bij de inschrijving heeft opgegeven. Als u uw
wachtwoord vergeten bent kunt u op app.kerktijd.nl
een nieuw wachtwoord aanvragen.
Om u een indicatie geven wanneer u een uitnodiging
kunt ontvangen, het volgende. In totaal zijn er
ongeveer 650 bezoekers aangemeld en er worden 60
personen per dienst uitgenodigd. U zult begrijpen dat
het helaas lang kan duren voor u een uitnodiging
ontvangt.
Heeft u technische vragen over het
reserveringssysteem? Stuur dan een email naar
kerkdienst@hervormdarnemuiden.nl.
‘Gemeente-zijn in coronatijd'
In deze tijd van beperkingen missen wij elkaar als
gemeente, als leden van één lichaam. Om binnen de
kaders van de maatregelen hierin te zoeken naar
mogelijkheden willen wij starten met een initiatief om
gemeenteleden buitenom de kerkdiensten bij elkaar te
brengen.
Wilt u iemand ontvangen of juist helpen? Heeft u een
helpende hand nodig? Mist u 'gewoon' gezelschap? Of
vindt u het fijn als er iemand bij u de zondagse dienst
komt meeluisteren? U kunt zich aanmelden via de
website (dit heeft de voorkeur), via de mail
(diakonie@hervormdarnemuiden.nl) of desnoods
telefonisch bij Jan-Willem Voets (06 53 90 71 37).
Schroom niet! Wat zou het mooi zijn als we, ondanks
alle beperkingen elkaar, ook in deze tijd, op deze

Voor verdere mededelingen zie volgend blad.

manier tot een hand en een voet kunnen zijn!

Arnemuiden Helpt

