Hervormde Gemeente Goudswaard
13 september 2020
Beste gemeenteleden,
Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht:
Aannemingsavond
Vorige week vrijdag is er aannemingsavond geweest
De volgende personen hopen op D.V. 20 september belijdenis van hun geloof af te leggen:
• Debora Kalis
• Heiltje Karels
• Jaime Schipper
• Judith van der Schoor
• Jolanda Steenbergen
Wij vragen u om alle belijdeniscatechisanten op te dragen in uw gebeden.
Huisbijbelkringen
In oktober zullen de huisbijbelkringen weer starten. Vanwege de 1,5 meter afstand regel worden de
kringen dit jaar niet in de woonkamers gehouden, maar in Rehoboth. Dat betekent dat de kringen niet
meer allemaal op dinsdagavond gehouden worden, maar op verschillende avonden waarbij wel voor
elke kring een vaste avond wordt aangehouden. Dit jaar wordt een geheel nieuwe indeling van de
kringen gemaakt en komt er een zesde kring bij die geleid zal worden door ouderling Bosschaart. Over
de indeling van de kringen en de avond waarop uw kring samenkomt wordt u uiterlijk 24 september
geïnformeerd door de kringleider. Mocht de gekozen avond niet passen dan is er misschien een ruiling
mogelijk. In dat geval kunt u contact opnemen met ds. Boers. Ook graag melden bij ds. Boers als u
vorig seizoen hebt deelgenomen aan een kring en dit jaar daartoe niet in de gelegenheid bent. Nieuwe
aanmeldingen zijn vanzelfsprekend ook mogelijk.
Telefoon van ds. Boers is 0186 690742 of via de mail: dboers08@gmail.com
Onze diensten zijn via Kerkradio en onze website te volgen of via de link https://www.hervormdgoudswaard.nl/preken-en-media/kerk-tv/
Collecten
• 1e collecte voor Woord en Daad
• 2e collecte voor Kerkbeheer
Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren willen wij u vriendelijk verzoeken om
een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te
houden. Dat kan via onderstaande link of de QR code.
https://www.samengoeddoen.nl/gift/554e3f2155febfaaec8ab40d71826011

De rekeningnummers staan tevens vermeld in De Klopper.
Wij wensen u gezegende diensten toe.
Hartelijke groet namens uw Kerkenraad

