Zondag 17 September
Heilig Avondmaal
9:30 :
18:30

Ds.
Ds

J. Bouma
A.H.Reitsema

Ichthuskerk
Ichthuskerk (gez dienst)

Ontmoetingskerk
9:30 ds W.Quist
Collecte:
1e : Diaconie
2e : Missionaire zaken (Budiul Mic)
Kindernevendienst.
-Jeremia in de waterkelderBenjamin: Groep 1 en 2
Meiden en jongens van de basisschool, vandaag hebben we een vraag aan jullie: willen jullie na
het kindermoment allemaal meegaan naar de ruimte van de kindernevendienst?
Waarom? Dat horen jullie daar!!
Het is voor iedereen van groep 1 t/m 8.
Tot strakjes.

Zondag 24 September
Bevestiging en intrededienst
9:30 : Ds. A.M. van Leeuwen
16:00 : Ds
F. Krüger

Ichthuskerk
Ichthuskerk (gez dienst)

Ontmoetingskerk
9:30 Ds R.van de Berg

Overige medededelingen
Kroonbede
D.V. maandag 18 september 2017 wordt er weer een KROONBEDE avond gehouden.
We zullen dan bidden voor de landelijke overheden, het Koningshuis enz.
Het wordt gehouden in de ONTMOETINGSKERK te Dronten en het begint om 20.00 uur.
De overdenking wordt gehouden door Bart Noord en heeft als thema: OMZIEN NAAR EEN ANDER.
Collecte is voor de Voedselbank. Na afloop is er koffie.
Iedereen is welkom!
Oproep
Op 17 november 1967 is dit kerkgebouw in gebruik genomen.
Bijna 50 jaar geleden dus!
We willen dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Wat zoeken we?
- Foto’s van de bouw en de diverse verbouwingen.
- Foto’s van het interieur en exterieur

Wie kan ons hiermee helpen?
Reacties graag naar de Commissie van Beheer!
Email: cvb.dronten@ngk.nl of
telefoon: 0321-384178 (Ella Meeuwsen)
Catechisaties
Aankomende woensdag zullen de catechisaties nog niet van start gaan. De catechisaties van de NGK
en de CGK worden namelijk samengevoegd. De jongeren die reeds een email hebben ontvangen van
hun catecheet kunnen deze als ongeldig beschouwen. Zodra de nieuwe groepen zijn gevormd zullen de
catecheten contact opnemen met de jongeren. We hopen in oktober te kunnen starten met de
catechisaties. Voor vragen kunt u terecht bij Annet Prins en Rien de Groot

