Zondag 16 december. Goedemorgen!
Wij heten u van harte welkom in deze dienst waarin br. Stanley Stell zal voorgaan.
De aanbidding wordt geleid door Daniël.

Maandag 17 december t/m zaterdag 22 december
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
09.00 – 12.00 uur
Maandag
09.30 – 11.00 uur
18.30 – 19.45 uur
20.00 uur

Secretariaat

Schoonmaak o.l.v. Astrid Kempees
Schoonmaak o.l.v. Nel Bakker,
team 2 en Oudstenteam
Gemeentebidstond

Vrijdag
20.15 uur

Chosen Youth

Zondag 23 december
09.30 uur
Bidstond (gebedsruimte in het Castello)
10.00 uur
Samenkomst met br. Henk Karelse

Zendelingen:
Koen en Joeky Janush
(In verband met de privacy wetgeving kunnen we online geen adressen plaatsen.
Ook is het secretariaat om deze reden niet in staat om adressen vrij te geven)
Onderhoud:
Geen onderhoud

Kinderkerstfeest
Zondag 23 december vieren de kinderen het kinderkerstfeest. Er zal onder
andere ontbeten worden, uw kind hoeft thuis dus niet of nauwelijks te eten. Het is
van belang dat alle kinderen om 10.00 uur aanwezig zijn in het Castello, zodat zij
gezamenlijk kunnen beginnen. Er is van 10.00 uur tot 12.00 uur een programma
voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8.
Diaconie
Zijn uw financiën niet toereikend om kleding te kopen, dan zouden wij u graag
willen uitnodigen om gratis kleding uit te kiezen. Dit is mogelijk na de dienst in
onze vernieuwde winkel op verdieping 2 in het Castello. Uiteraard is er ook de
mogelijkheid om kleding tegen een kleine vergoeding mee te nemen. Dit zal weer
ten goede komen voor diaconie. We zien uit naar uw komst.
Kerstgroet zendelingen
Graag zouden wij onze zendelingen willen verrassen met een leuke video
boodschap, waarin wij als gemeente een kerstgroet willen overbrengen. Vandaag
zal na de dienst de laatste mogelijkheid zijn om een kerstgroet in te spreken voor
onze zendelingen. Graag willen wij u verwelkomen na de dienst op het kleine
podium.

Wilt u deze week bemoedigen met
een kaartje:
Br. Hans en zr. Trudy Kersbergen
(In verband met de privacy
wetgeving kunnen we online geen
adressen plaatsen. Ook is het
secretariaat om deze reden niet in
staat om adressen vrij te geven)

Een tafel vol mooie kerst
geschenken en feestartikelen
bij Royal Books.
Tip: bekijk de nieuwe
agenda’s voor 2019 die nu
volop op voorraad zijn.

Zendingscollecte
Volgende week zondag is het de vierde zondag van de maand. Dit betekent dat
er twee collectes gehouden worden: één voor het zendingswerk en één voor het
gemeentewerk.

Kerstdienst
Dinsdag 25 december
9.30 – 11.30

16 december
Hans Foss
17 t/m 23 december Manuel en Natasja Egels
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