Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld
Jan Steenstraat 5
3372 XH Hardinxveld-Giessendam
Telefoon 0184-617007 (scribaat 06-20536989)
www.pknbovenhardinxveld.nl

Weekbrief zondag 1 april 2018
Pasen
Paasmorgendienst
Aanvang
:
Voorganger
:
Organist
:
M.m.v.
:
Kosters
:
Ouderling van Dienst :
Collecte
:
:
Kindernevendienst
:
Onderwerp
:
Bijbeltekst
:

09.30 uur
ds. R. van der Zouwen, Sleeuwijk
Teun Sterrenburg
Kinderkoor Op Pad & Jeugdkoor Op Weg
Henk en Arina van Aken & Gert en Tineke de Ruiter
Martijn Kamsteeg
1e Kerk
2e JOP, Jeugdwerk in de PKN (landelijk)
alle groepen
Leve de mens
Genesis 2 : 4b - 25

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
de cliënten van Het Blokhuis (Sluisweg 1a) en naar
Flora den Breejen (Weteringstraat 7).
Wilt u vandaag de bloemengroet wegbrengen?
Meldt u zich dan na de morgendienst even bij één van
de dienstdoende kerkenraadsleden.

Liturgie morgendienst
(de liturgie wordt geprojecteerd met de beamer)
Lied
98 : 1
Lied
637 : 1 en 4
Lied
600 : 1 en 5
KND-lied
Lied
625
Psalmen v. Nu 96
Lied
634
Schriftlezingen:
Marcus
16 : 1 - 8

Agenda
Vr.
Za.

6 april
7 april

Zo.
Zo.

8 april
8 april

19.30
10.00
14.00
09.30
19.30

uur
–
uur
uur
uur

Bingoavond t.b.v. Aqua Viva
Autowas actie t.b.v. Aqua Viva
Ds. T. Vrolijk, Capelle a/d IJssel
Catechisatie

Meer informatie vindt u in de Wegwijzer en op de website:
www.pknbovenhardinxveld.nl.
Diensten uit onze kerk zijn te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Kopie Weekbrief
Kopie voor de weekbrief kunt u digitaal aanleveren tot donderdag 18.00
uur bij het weekbrief-team: Weekbrief@PKNBovenHardinxveld.nl.

Freestyle in actie voor Aqua Viva
Op vrijdagavond 6 april en zaterdagochtend 7 april gaan de Freestylers
zoveel mogelijk geld inzamelen voor Aqua Viva. Dit doen we met
verschillende activiteiten zoals:
Bingo
De bingo op vrijdagavond begint om 19.30 uur, eerst voor kinderen en later
op de avond volwassenen. De kosten voor kinderen zijn €1,50 en voor
volwassenen €2,00. We spelen meerdere keren per kaart.
Auto wassen
U kunt uw auto laten wassen op zaterdagochtend, van 10.00 – 14.00 uur.
De kosten zijn €7,50 voor de buitenkant en €5,00 voor de binnenkant.
Ook hebben we binnen koffie/thee en iets lekkers.
Flessen inzamelen
Ook sparen wij statiegeldflessen. Die kunnen de komende weken ingeleverd
worden in de kratten bij de ingangen van de kerk.
Heeft u nog mooie, leuke spullen voor de bingo waar u zelf niks meer mee
doet? Dan weten wij daar wel raad mee! Deze kunt u ook in de kratten kwijt.
Spaart u met ons mee voor dit mooie doel? Dan zien we u in het weekend
van 6 en 7 april!
Groetjes, Freestyle

