
WELKOM

Voorganger: Wubbo van Herwijnen

Muzikale begeleiding: Rolf Schreurs 

Zondag 24 oktober

10.00 uur



Lezen: Jesaja 35

Opwekking 640

Gezang 171 : 1, 2, 3

Gezang 158

Psalm 98 : 3, 4

Opwekking 388

Gezang 160 : 1, 2

Opwekking 428



Noteer alvast in uw agenda:

31 December 
Gezellige oliebollen-bak-ochtend!

Met als doel geld inzamelen voor de voedselbank.

We zijn nog op zoek naar bakkers en bezorgers.

Wil je meedoen?
Meld je dan bij Henk Groeneveld of Marc Brinks

Verdere informatie volgt.



D.V woensdag  3 november is het dankdag voor gewas en arbeid.

De dienst gericht op de kinderen wordt gehouden  in de Renatakerk ( CGK-Oost) 

Brinkstraat 70  en begint om 15.00 uur. Ds. J.Mudde zal in deze dienst voorgaan. 

Er is oppas aanwezig.

Het thema is: DANKEND DOORGAAN

We denken na over wat er staat in Genesis 8: 15-22 en Genesis 9: 8-13

De collecte en de spullen die de kinderen mee kunnen nemen zijn bestemd voor de voedselbank. 

Welke spullen de kinderen mee kunnen nemen  wordt nog gecommuniceerd.

De kinderen krijgen zelf ook nog een uitnodiging via de mail en/of scipio-app

Wij gaan weer veel zingen, bidden en luisteren naar wat de bijbel ons vertelt over het  thema. 

Na de dienst staat er koffie, thee en ranja klaar in de hal achter de kerk.

Wij hopen samen op een hele fijne dienst.  KOM JE OOK!

Hartelijke groeten namens de  bid- en dankdagcommissie,

Annewieke Stoel, Ilonka Tinnemeier ( NGK)

Lydia Pals (C.G.K.-Oost), Frieda van Limbeek (C.G.K.-West)



Tijd: Donderdag 28 oktober van 19.30 – 21.30 uur

Aanmelding: jj@vantilburginnovation.nl of 06-22246069 

Locatie: De Schuilplaats, Hertmebrink 8 Enschede

gratis

mailto:jj@vantilburginnovation.nl


Geef vandaag in de 
collecte voor het 

Geef de Bijbel door!

Breng de Bijbel blijvend dichtbij voor kinderen

Geef christenen in Zuid-China de Bijbel in hun eigen taal

Geef bijbels aan jongeren in Suriname

En steun vele andere projecten!



geef uit dankbaarheid 

help zo mee aan

• primaire 
levensbehoeften

• medische verzorging

• educatie

DANKDAG 3 NOVEMBER
IS DE COLLECTE VOOR

MET ELKAAR 
VOOR KENIA
HELP HURUMA 
MEVA HELPEN


