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Beste gemeenteleden, 
 
Graag brengen wij het volgende onder jullie aandacht: 

 

Kinderoppas: De komende tijd zal er tot nader bericht geen kinderoppas in Rehoboth zijn. 

 

Zondagschool: Zondagmiddag gaat de zondagschool weer beginnen. 

  

Catechisaties: Maandagavond gaan de gewon catechisaties en vrijdag de belijdeniscatechisatie weer 

beginnen. 

 

Verenigingswerk: Deze week komen zowel de mannen- als vrouwenvereniging bij elkaar. Voor meer 

informatie zie De Klopper 

 

Vrouwen ontmoetingsochtend 

Woensdagochtend  is er weer de vrouwenontmoetingsochtend. Iedereen is vanaf 9.45 uur welkom. 

We beginnen om 10.00 uur. Neem gerust iemand mee! 

 

Bijbelavond 28 oktober 2020 

Al eerder is besloten om naast onze huisbijbelkringen een aantal centrale Bijbelavonden te houden 

waarin we een thema zullen behandelen. DV aanstaande woensdagavond 28 oktober hopen we voor 

het eerst een avond te hebben. Het thema voor deze avond is: “Het ware geloof en zijn aanvechting”. 

Met dit onderwerp komen we zeker niet in één avond klaar, daarom hoop ik hier meerdere avonden 

over te houden, maar aanstaande woensdag hopen we er een begin mee te maken. De avond begint 

om 20.00 uur in de kerk. Hiervoor kunt u zich aanmelden via onderstaande link. Bij een grotere 

opkomst dan 30 personen zullen we ook Rehoboth inzetten. De avond ziet er als volgt uit: We 

beginnen om 20.00 uur. Onze predikant hoopt de avond te openen en het onderwerp in te leiden. Om 

ongeveer 20.45 zal er (op voldoende afstand) ruimte zijn om in kleine groepen met elkaar in gesprek 

te gaan over dit onderwerp, waarna we om 21.30 uur de vragen plenair zullen bespreken. Zowel de 

inleiding als de plenaire bespreking zullen via de camera worden uitgezonden. We hopen om 22.00 

uur de avond af te sluiten. We zien uit naar een goede opkomst! Wilt u zich aanmelden via de link in 

de per email toegezonden mededelingen? Het systeem stuurt u dan een uitnodiging. 

 

Let op: de sluitingstijd voor DV 28 oktober is dinsdag 27 oktober om 12.00 uur.  

Ook geef ik u alvast alle data door, die ook meegenomen zijn in het rooster: 28 oktober 2020; 9 

december 2020; 27 januari 2021; 24 maart 2021. Iedereen van harte welkom!  

 

Kerkbezoekplanner 

Helaas hebben we nog niet van iedereen een inschrijving ontvangen op kerkbezoekplanner.nl  

Ook missen we van sommige mensen inschrijving voor de kerk of Rehoboth. Wij willen u vragen uw 

inschrijving goed te controleren. Als u alleen inschrijft voor Rehoboth komt u niet in aanmerking voor 

een plek in de kerk, en andersom ook.  

 

De vier inschrijflinken staan in de per email toegezonden mededelingen. 

U kunt inschrijven tot vrijdag 12.00 uur voorafgaand aan de komende zondag.  

 

De linken betreffen: 

- Ochtenddienst in de Kerk 

- Ochtenddienst in Rehoboth 

- Avonddienst in de Kerk 

- Avonddienst in Rehoboth 
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Muzikale fruitmand 

Op dinsdagavond 3 november (20.00 - 21.00 uur) zal er een uitzending vanuit de 

kerk georganiseerd worden waarin een klein aantal personen spelen of zingen. U wordt opgeroepen 

om verzoeknummers aan te dragen. Het is de bedoeling dat u een psalm/lied aanvraagt voor iemand 

die u kent en het moeilijk heeft. (Ziekte, rouw, alleen zijn, of gewoon omdat u op hem, haar of hen 

betrokken bent) Het is bedoeld om met elkaar mee te leven in deze moeilijke tijd. De verzoeknummers 

kunnen aangevraagd worden door een mail of app te sturen naar de dominee: email: 

ksbudding@gmail.com  of 06-53604446. De avond beginnen we met gebed en Schriftlezing, waarna 

we samen zingen. Thuis kunt u dan meezingen en luisteren via de website en kerkradio. 

 

Aangescherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus 

De aangescherpte maatregelen concreet gemaakt: 

• Het zingen in de diensten wordt  beperkt tot de kerkenraadsleden die in de kerkenraadsbanken 

zitten en de mensen op de voorste rij stoelen (ook in Rehoboth). De overige aanwezigen willen wij 

vragen om met hun hart mee te zingen tot eer van onze God.  

• Bij het betreden van en lopen door de kerk en Rehoboth wordt een mondkapje gedragen. Zodra u  

plaatsgenomen heeft kan het mondkapje af.  

• Neem uw jas en/of paraplu mee de kerk of Rehoboth in aan het begin van de dienst, dit voorkomt 

oponthoud bij het verlaten van de kerk.  

• Houd voldoende afstand van elkaar bij het verlaten van de kerk of Rehoboth. Loop pas het 

gangpad in als de bank/ rij stoelen achter u leeg is, neem rustig de tijd. Blijf niet voor de ingang 

van de kerk of Rehoboth staan, maak ruimte vrij voor anderen die de kerk of Rehoboth verlaten.  

 
Collecten  

• 1e collecte voor Kerkbeheer  

• 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://site.skgcollect.nl/447/pagina/5094/giften-collecten.html 

 

 De rekeningnummers staan tevens vermeld in De Klopper. 

Onze diensten zijn via Kerkradio en onze website te volgen of via de link  https://www.hervormd-
goudswaard.nl/preken-en-media/kerk-tv/ 
 
Wij wensen u gezegende diensten toe. 
 
Hartelijke groet namens uw Kerkenraad 
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