zondagsbrief 31 januari 2016
EVANGELISCHLUTHERSE GEMEENTE DELFT
Zondag 31 januari 2016 – Sexagesima
Ochtenddienst om 9.30 uur  viering Heilig Avondmaal
Word wakker, Heer. Waarom slaapt U? Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig. Sta op,
kom ons te hulp, verlos ons omwille van uw naam. (Psalm 44: 24,27+)
Zondagslied: Gezang 302: ‘God zij geloofd om Kanaän…’
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: Ds. Taco Smit
Dienstdoende ambtsdragers: Niek Schmidt en Mies Geevers
Organist: Willemijn Roodbergen
Koster: Marianne en Dick van Loenen
Bloemen: Elisabeth Jansenvan Aalderen
Meeleven
Truus van Leeuwen was na een val bij haar thuis enkele dagen opgenomen in het Reinier
de Graafgasthuis. Gelukkig mocht ze zaterdag weer naar huis. Nog even rustig aan
Truus, we wensen je een voorspoedig herstel toe.
Dankbaar zijn we over het goede bericht van Eric Bouma.
Na heel veel spanning hebben Eric, Tosca, Lysanne en Yvette donderdag 21 januari het
goede, bevrijdende bericht mogen horen.
De schildwachtklieren waren schoon en ook de melanoom is door de chirurg succesvol
verwijderd.
Wat een mooi bericht, gefeliciteerd namens de hele gemeente! Sterkte met de genezing!
Voorts zijn er enkele gemeenteleden die het niet makkelijk hebben, veel pijn lijden.
Ook voor hen vragen we om uw gebed.
Bloemen van de altaartafel
De bloemen van zondag 24 januari zijn gegaan naar Willemijn Roodbergen voor haar
vele uren zie zij gestoken heeft in het vervangen van een digitaal orgel. Nu staat er
voorlopig een prachtig orgel in de kerk totdat het van Oeckelenorgel gerestaureerd is.
Koffieochtend
Maandag 1 februari nodigen wij iedereen uit voor de gezellige koffieochtend.
Taco Smit laat dia’s zien, die zijn vader ‘destijds zendingsarts’ gemaakt heeft in de
Baliemvallei in het toenmalige Hollands NieuwGuinea halverwege de vorige eeuw.
Dit is uniek historisch materiaal.
Wij rekenen op uw komst, we beginnen om 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.
Informatie bij: Hanny van der Horst 0152616066 en Lies Bakker 0152566145.

