
Wijkberichten 15 oktober

Eredienst:
Vorige week was ik te vroeg, vandaar nogmaals dit bericht:
Aanstaande zondagmorgen zal bij ons voorgaan ds. C. Elshout uit Rotterdam
’s Middags is er weer onze maandelijkse Vesperdienst in de Grote Kerk.
De dienst begint om 5 uur maar u bent vanaf half 5 van harte welkom voor ontmoeting onder 
het genot van koffie of thee. In deze dienst zal pastor Guus Ruijl voorgaan.
Goede en Gezegende diensten gewenst.

Lenie de Boer-Keijzer.

Boekenmarkt:
Zaterdag 20 oktober is er weer boekenmarkt.
Er staan dozen vol boeken, puzzels en zelfgemaakte kaarten.
In de koffiehoek is er tijd elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten.
Buiten op het plein staat de container waar u uw oud papier kunt inleveren.
Deze maandelijkse activiteit wordt gehouden van 0.9.00 u. tot 11.30 u.

Adri van Vliet.

Bijbelkring: Het verhaal gaat  LET OP, andere datum!

Normaal gesproken komen we elke vierde dinsdag van de maand bij elkaar in de 
Rehobothkerk.  In de maand oktober wijken we af. Niet op dinsdag 23 oktober, maar op 
dinsdag 30 oktober komen we wij bij elkaar, de vijfde dinsdag dus.  We starten om 9,30 en 
ronden tegen 11.00 uur weer af.  We lezen uit Het verhaal gaat van Nico ter Linden en dat 
geeft altijd weer stof tot nadenken.  Centraal staat het evangelie van Johannes. We  praten met
elkaar over wat de verhalen ons te zeggen hebben vandaag.  Mocht u nooit geweest zijn, kom 
gerust eens kijken. Het zijn altijd waardevolle ochtenden met elkaar. Van harte welkom!
 
Jannie Snoek en Petra Nijboer 

Herdenken overledenen

Op zondag 4 november  zullen wij tijdens de dienst namen noemen van gemeenteleden die het
afgelopen jaar zijn overleden. Inmiddels zijn de uitnodigingen verstuurd aan de nabestaanden.
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en graag willen dat de naam van uw dierbare 
overledene wordt genoemd, zou u dit dan zo snel mogelijk door willen geven aan Joop 
Immerzeel  ( tel. 010-4349682 ,  jh.immerzeel@kpnmail.nl )


