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Voorganger ds. G.W. Oostermann
Ouderling van dienst dhr. D. Burgers
Organist dhr. A. van Muijen
De kaarsen worden aangestoken door Jules Hoek
Koster dhr. H.J. Keur
Bloemengroet fam. G. Ardon
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk
beheer. De uitgangscollecte is voor Kerk en Israël.
BIJ DE KERKDIENST VAN DEZE ZONDAG
Vandaag is het Israëlzondag. Tenminste één keer per jaar staan we stil bij onze ´onopgeefbare verbondenheid
met het volk Israël´, zoals de landelijke Protestantse Kerk het formuleert. In deze kerkdienst staan we stil bij de
betekenis ervan. En ook bij wat dat voor onszelf zou kunnen betekenen. Weet je welkom!
KINDERNEVENDIENST
De Filistijnen veroveren de ark van de Heer

1 Samuël 4

We kunnen God niet dwingen om te doen wat wij graag willen en wat wij goed vinden.
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Vergadering HVD
Gespreksgroep in de Westhoek
Catechese 15 plus
Ledenmiddag PCOB. Onderwerp: Natuurfilm en foto’s
Jij-kids
Catechese 12-14 jarigen
Kennismakingsavond
Protestantse viering in de Zeven Schakels, voorganger mw. B. vd Waal-vd Vlies
Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. G.W. Oostermann
RefleXion

ZONDAGAVONDSAMENKOMST
Op zondagavond 13 oktober is er weer de maandelijkse Zondagavondsamenkomst in het Anker om 19.00 uur.
We spreken nu over “De Bijbel, een bijzonder boek”. Kom gerust eens langs, want iedereen is welkom.
Hartelijke groet, Jan Oskam 0168-325519
BEREIKBAARHEID DS. OOSTERMANN
Het telefoonnummer van de pastorie is 0168-853617. Het 06 nummer van Ds G.W. Oostermann is 06
42039216. Mailadres is: gertoostermann@gmail.com

KENNISMAKINGSAVONDEN
De eerste avonden waren voor iedereen heel fijne avonden, dus gaan we door. Op woensdag 9 oktober is er
weer een avond in het Anker, die begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Iedereen die als eerste keuze
deze avond heeft opgegeven is welkom. Er is nog voldoende plaats als u zich nog niet heeft opgegeven,
dus wees welkom. Als u niet meer weet welke avond u zich heeft opgegeven kunt u altijd bellen met Jan
Oskam, 0168-325519.
KENNISMAKING MET PREDIKANT IN DE WESTHOEK
Speciaal voor de bewoners van ‘De Westhoek’ is er een kennismakingsmoment met onze nieuwe predikant
ds. Gert Oostermann in de Westhoek gepland. Na de weeksluiting op vrijdag 11 oktober, rond 15.30 uur, kunt u
tijdens het koffie-en theedrinken in de Tuinzaal nader kennis met hem maken. Alle bewoners van ‘De Westhoek’
(ook als u geen lid bent van de Hervormde Gemeente) zijn van harte welkom bij dit kennismakingsmoment!
Hartelijke groet, Pauline Kranendonk
VAKANTIE BIJBEL CLUB!
Op woensdag 16 oktober is er weer Vakantie Bijbel Club: een dag vol met gezelligheid, knutselen, luisteren
naar een bijbelverhaal en spelletjes. Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom om te komen! De
Vakantie Bijbel Club wordt gehouden in het Anker. We starten om 9.30 uur. Tussen de middag is er een lekkere
pannenkoekenlunch en om 15.00 uur kunnen de papa’s en mama’s de kinderen weer ophalen. De afsluiting
van de Vakantie Bijbel Club is op zondag 20 oktober met een kinderkerkdienst waarin iedereen welkom is. Voor
meer informatie: vbczevenbergen@gmail.com

