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Morgendienst
10.00 uur.
Ds. C. van Andel.
Amsterdam.

Opstap voor groepen 1 t/m 6.

Avonddienst
JEUGDDIENST.
19.00 uur
Ds. J. Zondag.
Middenmeer.
1e Collecte
Kerk en Eredienst
2e Collecte
Diaconie
Deurcollecte
Stg. TEAR.
www.pkn-hgbol.nl

De pinksterkrant.
Je kunt er soms somber van worden: steeds meer mensen in Europa nemen afscheid van het geloof. Een lege kerk. Maar met
Pinksteren vieren we ook dat God opnieuw begint! Daarom brengt de GZB eenmalig een pinksterkrant uit. Deze krant gaat over
zending in Europa en daarmee dus eigenlijk over onszelf!
In de pinksterkrant staan alle feiten en cijfers over de kerk in Europa op een rij. Je leest verhalen over hoe mensen geloven in
Nederland, Frankrijk en Tsjechië. En je wordt geïnspireerd door wat ‘opnieuw beginnen’ betekent.
Volgende week wordt deze pinksterkrant aan u uitgereikt.

de zendingscommissie

Kopij kerkblad
Het inleveren van kopij
voor het kerkblad kan tot
7 juni 2018. 18.00 uur bij
de redactie, of kan
gemaild worden naar :
kerkblad@pkn-hgbol.nl

Zondag 13 mei is er een viering in De Steiger!
Bijdrage voor de
nieuwsbrief?
Mail voor a.s.
donderdagavond 18.00 uur
naar :
nieuwsbrief@pkn-hgbol.nl

Dit is een informele kerkdienst voor iedereen!
Inloop vanaf 14.00 uur met koffie, thee en gebak
Aanvang viering: 14.30 uur
Na de viering is er gelegenheid tot gezellig samen-zijn onder het
genot van koffie, thee en een broodje
Kom(t) u/jij ook?

Na de dienst
koffiedrinken in
gebouw Irene.
De gasten zijn hier ook
van harte uitgenodigd.
Ook dit jaar regelt IKEO weer een bus naar de EO jongeren dag van zaterdag 26 mei 2018. Je kunt je opgeven via eojd2018
at vsv-ijmuiden.nl voor de bus!

Gebedskring.
Na de avonddienst in
gebouw Irene.

Iedereen moet zelf zijn kaart regelen voor de entree van het Gelredome. De bussen worden ook dit jaar weer
geregeld/gesponsord door V.S.V. van Slooten vis bv, maar we vragen € 7,50 per persoon als eigen bijdrage. Net zoals vorig
jaar. Deze € 7,50 kan overgemaakt worden naar: Commissie gezamenlijke kerken, Broek op Langedijk,
NL76INGB0004630984. Iedereen die zich opgeeft moet in de mail aangeven: naam, adres, mobiele telefoonnummer,
opstapplaats, (alkmaar, Broek of IJmuiden) Voor meer informatie; Diane de Vos 06-53107021 of diane at vsv-ijmuiden.nl

