
WELKOM

Voorganger: W. van Herwijnen

Begeleiding: Rolf Schreurs

Zondag 5 december

10.00 uur



Lezen: Jesaja 51 : 1 - 11

Votum en zegengroet - Sela

Opwekking 733

Psalm 65 : 1, 2 (NPB)

Toekomst vol van hoop - Sela

Hoe groot zijt Gij

Psalm 134 : 1, 2 (NPB)

Opwekking 818





Met 2-daagse training voor gemotiveerde vrijwilligers.

Info en aanmelden: App naar Jaap van Tilburg 06-22246069

GEZOCHT: MAATJES VOOR WERKZOEKENDEN

Helpt



Kerstactie ten bate van Human 

Impact voor het project in 

Chinari (Roemenië)



Projectgroep ‘t GAET verkoopt 

weer kerststollen, rollades en 

worstpakketten voor het goede 

doel.

Voor meer informatie over het 

project kijk op 

http://rubendjoke.nl

Kerstactie Chinari

http://rubendjoke.nl/


Kerstactie Chinari

Bestellen kan online via:

www.humanimpact.nu/kerst

Of telefonisch: 06-48684627

http://www.humanimpact.nu/kerst




31 December 

Gezellige oliebollen-bak-ochtend!

We gaan oliebollen en appelflappen bakken om geld in 

te zamelen voor de voedselbank.

Deze week worden de folders bezorgd waarop staat 

hoe er besteld kan worden, houd uw brievenbus in de 

gaten!

Op 31 december is er vanaf 10 uur op het kerkplein de 

gelegenheid om alvast een verse bol of flap te proeven 

maar je kunt ook een kop goulashsoep of iets anders 

lekkers komen eten of drinken.

Kom jij ook? We hopen op een gezellige ochtend!



BOEKHANDEL DAVID
info@boekhandeldavid.nl | 053 – 432 33 63 | 
www.boekhandeldavid.nl | Beltstraat 45 | 7512 AC | Enschede

In onze winkel hebben we voor iedereen wel iets. Vooral in de 
decembermaand. Kerstkaarten, kaarsen, cadeauartikelen en natuurlijk de 
agenda’s voor 2022. Maar ook romans om in weg te duiken, spannende 
verhalen waar je kippenvel van krijgt, leuke en vrolijke verhalen voor de 

kleintjes, boeken om van te leren, heel veel verschillende Bijbels en nog veel 
meer. Kom gezellig langs en ontdek wat voor super leuke dingen wij allemaal 

hebben!

Boekhandel David heeft als missie om mensen te bereiken met het evangelie. Regelmatig vinden
er in de winkel gesprekken plaats en leren mensen de Heer kennen. Wilt u bijdragen aan dit werk?
Word dan vriend van David en ontvang een mooi welkomstcadeau! Zie voor meer informatie onze
website. U kunt ons ook volgen op onderstaande sociale mediakanalen.

instagram.com/boekhandeldavid facebook.com/BoekhandelDavid

bijbels | boeken | muziek | geschenken | workshops | ontmoeting | bemoediging



Voor de dienst op 1ste Kerstdag zijn wij op zoek
naar enthousiaste muzikanten. 

Bespeel je een instrument en zou je graag
mee willen spelen in de dienst?

Meld je dan aan bij
Rolf Schreurs 0619972342

of Wim Bakker 0623508299.


