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Eeuwigheidszondag
Kerkdienst
In deze dienst worden de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
De voorganger is ds. G.J. Stougie en de organist de heer Aad Stortenbeker.
Er is een gedrukte liturgie.
Ziekenhuispatiënten
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
De heer Cor van der Horst is vanuit het ziekenhuis overgeplaatst naar Rijndam Revalidatiecentrum,
Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar de familie R. Vermeer-van Kampen en
mevrouw I.F. Molenaar-Jongejan.
Wilt u de bloemen wegbrengen meldt u zich dan na de dienst voorin de kerk.
Collectes
De collectes zijn bestemd voor de Diaconie en voor de Kerk.
U kunt uw collectegeld overmaken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.
Bankrekeningnummers:
Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.
Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27.
Koffiedrinken
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken.
Rectificatie
In Kerkklanken staat vermeld dat de familie A. van der Steen-Steenbeek op 7 december 65 jaar getrouwd
is. Dat moet zijn: 50 jaar getrouwd. Natuurlijk wensen we hen van harte toe dat ook volgende mijlpalen
gevierd kunnen worden.
MeeZingKerst
De commissie van de MeeZingKerst heeft inmiddels vijf aanmeldingen van mensen die willen helpen met
de organisatie - dank daarvoor!
We hebben in totaal ongeveer twintig mensen nodig:
- nog een paar mensen bij het opbouwen en inrichten van de zaal op vrijdag 23 december vanaf
10 uur;
- nog een paar mensen bij het afbreken en opruimen op dinsdag 27 december vanaf 10 uur;
- nog een paar mensen op de avond zelf.
Graag opgeven bij Jannette Torbijn: MeeZingKerst@outlook.com.
Bijbelquiz
Een laatste oproep om mee te doen met de Bijbelquiz, donderdag 24 november om 19:45 uur in
De Heuvel. Aanmelden kan nog tot en met morgen, maandag 21 november: graag via het mailadres dat
in het kerkblad vermeld staat.

