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Opening Winterwerk.
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk is er na de morgendienst van “Opening Winterwerk” gelegenheid
met elkaar koffie te drinken in de grote zaal van Het Havenlicht. Van harte uitgenodigd!
Zangdienst.
U bent van harte uitgenodigd voor de Zangdienst die vanavond wordt gehouden in de kerk.
Muzikale medewerking zal worden verleend door het Christelijk Mannenkoor Rotterdam - Zuid,
onder leiding van Johan den Hoedt. Organist is André de Jager.
Voorganger is Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp. De aanvangstijd is 18.30 uur en er is
samenzang vanaf 18.20 uur.
Ziekenhuispatiënten:
Zover ons bekend verblijft in het Ikazia Ziekenhuis:
Dhr. A. Kruidenier, Ring 197.
Bloemen:
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. C.W. Molendijk – van Velden, Uiterdijk 169 en naar
Mw. W. Dekker – Groenendijk, Het Havenlicht kamer 305.
Extra collecte voor het tekort op de begroting van de kerkrentmeesters.
De deurcollecte, na afloop van beide diensten, is de 1e extra collecte voor het tekort op de begroting
van de kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters is blij dat, door u als gemeente, telkens weer wordt voldaan aan de
oproep tot offervaardigheid.
Het is dan ook met vertrouwen dat uw college deze 1e extra collecte van harte bij u aanbeveelt.
Bezoek Pauluskerk.
De gezamenlijke ZWO-commissies organiseren een bezoek aan de nieuwe Pauluskerk op
zaterdag 21 september.
De eerste groep fietsers vertrekt om ca. 13.00 uur vanaf de Eben-Haëzer kerk.
Gaat u met het openbaar vervoer, Lien Bijl-den Ouden wacht u op bij metrostation Pernis en zij zorgt dat
u in de Pauluskerk aankomt. Vertrek metro om 14.01 uur, dus zorg dat u ca. 13.45 uur aanwezig bent.
Neem zelf een openbaar vervoerkaart mee.
U kunt zich nog aanmelden voor dit gezamenlijke bezoek. Meer informatie en aanmeldingsstrookje
vindt u in Kerkklanken.
Fonds Inwendige Zending.
Volgende week zondag wordt na afloop van de morgendienst weer een deurcollecte gehouden voor het
Fonds Inwendige Zending. De collecte wordt van harte aanbevolen.

