HERVORMDE GEMEENTE TE SINT ANTHONIEPOLDER
Agenda 2018 / 2019 van activiteiten zoals vastgesteld in de vergadering van het
centraal verband, gehouden op 3 september 2018
Eventuele wijzigingen en aanvullingen kunnen te vinden zijn in het contactblad, op de betreffende pagina
van de website of worden bekend gemaakt bij de betreffende bijeenkomsten.
Kerkenraad:

Opening winterwerk op zondag 30 september in de avonddienst door onze pastoraal
werker kandidaat M. van Dalen.

Catechisaties:

Aanvang maandag 1 oktober.
In het komende seizoen zal de groepsindeling blijven zoals vorig jaar. De groepen
zijn als volgt ingedeeld: 12/13 jarigen van 18.30 tot 19.15 uur; 14/15 jarigen van
19.15 tot 20.00 uur en de groep 16+ van 20.00 tot 20.45 uur. E.e.a. wordt ook in het
contactblad van september gepubliceerd.

Belijdeniscatechisatie:
Data vaststellen in overleg met eventuele catechisanten.
Bijbelkring:

Er zal in het komende seizoen op elke 3e woensdag van de maand een Bijbelkring
worden georganiseerd; totaal 8 keer. De eerste zal zijn op woensdag 19 september.

Vrouwenvereniging Tabitha:
aanvang maandag 24 september en in 2019 op maandag 7 januari.
Winterverkoop:
1 december.
Kerstviering:
17 december.
Verkoopdag:
2 maart 2019.
Jaarvergadering:
6 of 13 mei 2019.
JV Gideon:

Gezamenlijke startavond met JV Benjamin op 28 september met een bijzondere
activiteit.
Aanvang vrijdag 19 oktober en in 2019 vrijdag 18 januari.
Kerstviering:
21 december.
Nieuwjaarsborrel:
4 januari 2019.
JV-weekend:
12 tot 15 april 2019.
Jaarvergadering:
26 april 2019.

JV Benjamin:

aanvang zondag 14 oktober en in 2019 zondag 6 januari.
Kerstviering:
22 december (onder voorbehoud).

JV Immanuël:

aanvang op woensdag 03 oktober en in 2019 woensdag 16 januari.
Jaarlijks uitje:
27 maart, onder voorbehoud.

Zendingscommissie: zendingsavond: 23 november 2018
Oliebollenactie:

woensdag 14 november 2018 op het schoolplein van de Rehobothschool.

Zondagschool:

is reeds aangevangen. In 2019 wordt gestart op zondag 13 januari.
Kerstviering:
2e Kerstdag (woensdag 26 december) om 10.00 uur.

Rehobôthschool:

kerstviering in onze kerk op donderdag 20 december.

Gesprekskring voor jongeren:
Contactmorgen voor ouderen:
De contactmorgen is ook in de zomer doorgegaan.
De eerstvolgende keer zal zijn op woensdag 26 oktober
Kerstviering staat gepland voor woensdag 19 december.
Zangavondcomité:

zaterdag 3 november van 19.30 uur tot 20.30 uur.

