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Beste gemeenteleden,
Graag brengen wij het volgende onder jullie aandacht:
Zondagsschool:
Goed nieuws: Komende zondagmiddag is er weer zondagsschool! Helaas kunnen we niet binnen bij
elkaar komen, maar wel buiten. Trek daarom warme kleren aan en graag zien we je om 14.15 uur bij
Rehoboth
Muzikale fruitmand
Dinsdagavond: Is er weer een uitzending van de “Muzikale fruitmand” vanuit de kerk. In verband met
de avondklok zal de avond een half uur eerder uitzonden worden, namelijk van 19.30-20.30. Het
programma voor komende dinsdag is inmiddels vol. Voor de volgende uitzending kunt u uiteraard ook
alvast uw aanvragen sturen, wij zien uit naar uw reacties.
Opening Rehoboth voor de erediensten
Vorige week hebben wij u medegedeeld dat Rehoboth weer opengesteld wordt voor het gezamenlijk
meebeleven van de erediensten. Vooral voor gezinnen met kleine kinderen is dit belangrijk, omdat
voor hen het volgen van de diensten thuis een hele opgave is.
Gezien de omstandigheden binnen ons dorp (het aantal besmettingen binnen ons dorp is zeer beperkt
gebleven) leek het ons als kerkenraad een verantwoorde keuze om Rehoboth weer open te stellen.
Wel is er besloten om per week te bekijken hoe de situatie is, wanneer de besmettingen op gaan
lopen zal ons besluit teruggedraaid worden. Wij hopen en bidden dat deze situatie zich niet voor zal
doen.
Collecten
• 1e collecte voor Stichting Hervormd Jeugdwerk
• 2e collecte voor Kerkbeheer
Wij willen u vriendelijk vragen om een gift over te maken naar kerkbeheer om daarmee de voortgang
van de verkondiging van het evangelie in onze gemeente 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.

Download nu de Appostel app
Onze gemeente maakt voor de collecten gebruik van de webwinkel van SKG. Graag willen we u ook
de Appostel app onder de aandacht brengen. Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier
bijvoorbeeld giften doen óf collectebonnen bestellen.
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U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Om snel de app te
vinden kunt u gebruik maken van een van onderstaande QR code’s (Apple en Android). Daarna kunt
u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik. Log in met uw huidige

(bestaande) account van de webwinkel van uw gemeente of registreer eerst een eigen account.

Wij wensen u gezegende diensten toe.
Hartelijke groet namens uw Kerkenraad

