PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN
11 november
Let op! 10.00 uur: mevrouw ds. C. Inkelaar-de Mos uit Oudenbosch
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Ilona
Oppasdienst op afspraak, tel.: 381 056
Collecte tijdens de dienst: voor Diverse hulpmiddelen ten behoeve van de eredienst
Collecte aan de uitgang: voor de kerk
18 november
10.00 uur: ds. G.C. Buijs uit Zevenbergen
Autodienst op afspraak, tel.: 06-30 04 88 40
Kindernevendienst: Diana
Oppasdienst: Joselien
Collecte tijdens de dienst: voor Algemeen onderhoud gebouwen
Collecte aan de uitgang: voor de kerk
Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Rond-Inn. De overige zondagen
is het koffiedrinken in de wandelkerk.
Uit de gemeente
Stand van zaken beroepingswerk
Het proces om te komen tot het uitbrengen van een beroep op een predikant zit – op het moment dat
ik dit schrijf – in de afrondende fase. De beroepingscommissie heeft veel werk verzet en maar liefst
twee goede kandidaten gevonden.
Tegen de tijd dat u dit leest heeft de kerkenraad als het goed is een keuze gemaakt in wie er voorgesteld gaat worden aan de gemeente op de gemeenteavond. Deze gemeenteavond zal dan op korte
termijn gehouden worden. Meer daarover kunt u lezen op onze website of wordt op zondag 11 november meegenomen in de mededelingen voorafgaand aan de dienst.
Met vriendelijke groet, Wim Huissen
Knutselaars gezocht!
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet zitten we weer gezellig bij de kerstboom. Wij zijn in ieder
geval al druk aan het nadenken over kerst, en dan bedoel ik het versieren van de kerk.
Omdat we daar best wat hulp bij kunnen gebruiken willen we aan de kinderen vragen ons daarbij te
helpen! Dus zit je op de lagere school en vind je knutselen heel leuk om te doen, kom dan woensdagmiddag 28 november naar Rond Inn, Hoofdstraat 77a.
Vanaf 14.30 uur ben je welkom. Als jij zorgt dat je niet je allerbeste kleren aan hebt, zorgen wij dat er
voldoende knutselspullen zijn. En natuurlijk is er ook wat lekkers om van te genieten tijdens het harde
werken… Rond 16.00 uur zijn we klaar. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!
We zouden het leuk vinden jullie dan te zien. Tot de 28e!!
Keetie en Elly
Agenda
Eerste en derde woensdag van de maand
Handwerk- en ontmoetingsmiddag in Rond Inn vanaf 14.00 uur.
Woensdagavond even weken
Bijeenkomst gebedsgroep in Rond-Inn. We beginnen om 19.15 uur met koffie of thee en we stoppen uiterlijk om 20.30 uur.
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