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Bekesteingemeente 
 

Hendrik-Ido-Ambacht 

 
                                                    
Jaargang 17, nr. 11                 december 2017 

Hoort, mijn geliefde broeders! Heeft God niet … het Koninkrijk…beloofd… aan wie Hem 
liefhebben?   Jak. 2:5  

 

 

Rooster 
 
 
datum  dienst     locatie    jarigen afgelopen  

woensdagavond  week  
      

zo 3 december  Toerusting & Bemoediging     Inge(30-11) Fernand (3) 

 
      
wo 6 december  Bidstond   Paul     
 
zo 10 december Spreker: Frans           
         

  
wo 13 december Preekbespreking   Kees & Meta 

   
zo 17 december Bidstond         
 
 

di 19 december  Bijbelstudie VEG Thessalonicenzen 2 Thess. 1:1-2:12     

 
zo 24 december Internetpreek       Fedole (18) Meta (21)  

            
 
wo 27 december Maandtekst   Jan & Annerieke 
 
zo 31 december Nog niet bekend      Riki (25) Matthias (27) 
 
 

 

Overige activiteiten:  Bidstond: iedere maandagmiddag om 13.30 uur in onderling overleg 

                               

 

Kerst3daagse en kerstpakketten 

Elk jaar doet de plaatselijke Voedselbank een oproep in de kerkbladen om kerstpakketten 

te doneren aan haar cliënten. ( vervolg volgende blz ) 
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Dit jaar is er een actie door de regionale omroep ATOS voor de voedselbanken 

Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. 

De drie dagen voor de Kerst gaat ATOS  uitzenden vanuit een leeg winkelpand 

(voorheen Miss Etam grote maten,  op het pleintje bij de Hema) in winkelcentrum 

Walburg. 

In dit winkelpand  vindt ook de inzameling van kerstpakketten/voedsel plaats.  

Dit jaar kunt u dus uw kerstpakket of andere boodschappen daar tijdens winkeltijden in 

leveren. 

Graag uitsluitend voedsel inleveren en geen andere artikelen 

Alles wordt dan verdeeld over de  twee voedselbanken, naar rato van het aantal cliënten.  

Er is dus dit jaar geen inzameling in de Open Hofkerk. 

U kunt het werk van onze plaatselijke voedselbank ook steunen door een bijdrage over te 

maken op rekening NL 18RABO0138562873 tnv Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) 

te Hendrik Ido Ambacht onder vermelding van “Voedselbank” 

Het IDB is een ANBI goedgekeurde instelling, zodat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is. 

Voor informatie:   

Maaike Timmerman 

Namens de commissie Voedselbank van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad H-I-

Ambacht 

jjmtimmerman@gmail.com  
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