ZONDAG 29 juli 2018 - 02 sept 2018
JAARTHEMA: ‘UIT

Nr. 29

HEM LEVEN, DOOR HEM GROEIEN OM HEM TE VERKONDIGEN’

JOH 15: 4-5

Weekprogramma
Elke woensdag 01/8 t/m 29/8 Elke woensdag 01/8 t/m 29/8 Elke zaterdag 04/8 t/m 01/9
Zondag 05/8
Zondag 12/8
Zondag 19/8
Zondag 26/8
Zondag 02/9

-

Bidstond
Kaarten maken
Bidstond

-

09.00 uur
15.30 tot 17.00 uur
19.00 uur

Zondagsdienst: Br. H.E. Blankespoor - 10.00 uur
Zondagsdienst: Br. B. Twillert 10.00 uur
Zondagsdienst: Br. J. Anninga 10.00 uur
Zondagsdienst: Br. H. Postma 10.00 uur
Zondagsdienst: Br. J. Meijerink 10.00 uur

Zondagsschool in de vakantie
Wegens onvoldoende vaste medewerkers is er geen reguliere zondagsschool in de vakantie. Er
zal per zondag gekeken worden of er zondagsschool mogelijk is…en we hopen natuurlijk van
wel. Hulp is van harte welkom! Vraag bij de infobalie na wanneer jij kunt helpen en geef je op!

Kidsweek
We hebben 2 hele gezellige kidsmiddagen gehad! Het was warm maar we zaten gelukkig in de
schaduw! De eerste middag waren er niet zo heel veel kinderen maar de tweede middag waren
er ongeveer 20 kinderen waarvan ongeveer de helft uit de buurt kwam. Er was aandacht voor het
verhaal over de schepping en het verhaal over de zondeval en de sfeer was heel goed! Er werd
gesport en vooral ook veel geknutseld waardoor we niet zo aan de spelletjes toe kwamen! We
zijn een goed team met elkaar en het is fijn dat we zo’n kidsweek kunnen organiseren!

Startweekend
De startzondag zal plaatsvinden op 30 september en hierbij zal br. Johan Schep als spreker
voorgaan. Bent u er ook bij? Noteer de datum vast in uw agenda!
Natuurlijk willen we ook de gemeente barbecue niet overslaan. We beginnen de bbq aansluitend
aan de dienst rond 12.30 uur op het grasveld aan de Heerenduinweg hoek Eemstraat.
U kunt zich hiervoor van tevoren opgeven via de infobalie of johangouda5@gmail.com
De kosten hiervoor bedragen E 6 per volwassene, E 3 per kind en E 17,50 per gezin.
Ook zal er op zaterdag 29 september een tennistoernooi plaatsvinden. Doe je ook mee, in
ongedwongen sfeer, een lekker potje tennissen met elkaar.
Van 19.00 uur (inloop 18.45uur) tot 21.00 uur bij Tenniscentrum de Hofgeest in Velserbroek.
Opgeven kan tot 10 augustus bij de infobalie.
Aan deelname zijn kosten verbonden van E 7,50
U hoort hier later meer over, maar houd de datum vast vrij in uw agenda zodat je dit niet hoeft te
missen!

CONTACT

VIND ONS OOK OP

BAPTISTENGEMEENTE IJMUIDEN
EEMSTRAAT 28-30

INFO@BAPTISTENIJMUIDEN.NL

1972 VT IJMUIDEN

WWW.BAPTISTENIJMUIDEN.NL

0255-531299

