Op de 1e zondag van de maand houden wij voortaan een gezamenlijke dienst, die om en om in beide gemeenten gehouden worden.
In de oneven maand wordt deze in Tull en ’t Waal gehouden en in de even maand in Schalkwijk .
Daarnaast houden we tijdens de zomer schoolvakantie alleen gezamenlijke diensten
De directe link voor de online diensten naar onze eigen kerken voor een uitzending is:
Schalkwijk en ’t Goy: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945 En voor Tull en ’t Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407
De liturgie kunt u telkens op onze website vinden, www.kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Kerkdiensten
Datum

Tijd

Schalkwijk

Tull en 't Waal

4 sept

10.00u

Gezamenlijk in TW HA viering Ds .M van Duijn, koffie drinken

Mercy Ships

11 sept

10.00u

Ds M van Duijn,

ds. Hiensch Schoonhoven

Dabar

18 sept

10.00u

Ds G. Schreuders, Wierden

dhr. H van Toor uit Zetten

Diaconie

25 sept

10.00u

Ds A. Groeneveld, Lunteren

ds Marjan Los uit Baarn

Open Doors

2 okt

10.00u

Gezamenlijk in SW dhr J.F. Leeflang, koffie drinken

Agenda
Datum

Tijd

13 sept

20.00u

14 sept
14 sept
21 sept

20.00u
9.15u

28 sept

Diaconie coll.

19.00u
20.00u

1 okt
Diaconie: Bankrek. nr is :
Kerkvoogdij: Bankrekening nr is:

Schalkwijk

Kerk en Israel

Diegenen die( voorlopig) nog niet naar de kerk kan of wil komen willen
we verzoeken om toch aan de collecten te denken.

Tull en 't Waal

Kerkenraadsvergadering
Bijbelkring
Eva koffieochtend
Uiterste inleverdatum kopie kerkblad
Gebedskring
Bijbelkring
Verschijning kerkblad
NL NL91 RABO 0357 5510 87
NL27 RABO 0357 5532 09

Voor Schalkwijk en ’t Goy is dat:
Diaconie: Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie,
Schalkwijk
(Evt vermelden als u deze aan een speciale collecte wilt bestemmen. Anders
wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand)

Kerkrentmeesters: Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv
kerkvoogdij Schalkwijk
(De collecten voor de kerkvoogdij zal verdeeld worden over de kerkvoogdij en het
restauratiefonds).

Voor Tull en ’t Waal en Honswijk is dat:
tnv Diaconie, Tull en 't Waal
tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal

(Evt vermelden als u deze aan een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.)..

