Zondagsbrief 1 oktober 2017
EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE DELFT
Oogstviering: danken en delen
Zondag 1 oktober – aanvang 10.00 uur – in de Hofkerk
Bijbellezing: Genesis 1
Voorganger: Caroline der Nederlanden
In de Hofkerk i.s.m. ELG gemeente m.m.v. Cantorij
Vruchten hangen aan de bomen, groente en graan kan worden geoogst om ons te
voeden, bloemen bloeien fleurig. Er is veel om dankbaar voor te zijn. Dat bovenal. Maar
tegelijkertijd worden wij geraakt door de oneerlijke verdeling in onze wereld. Het ene
deel kent overvloed, terwijl een ander deel tekort komt. Hoe kunnen wij bijdragen aan
een eerlijker verdeling?
In een oogstviering op 1 oktober willen wij God danken voor zijn schepping en voor wat
zij voortbrengt. We doen dit in een viering, samen met de Lutherse Gemeente, waaraan
ook de cantorij o.l.v. Wim Loef haar medewerking zal verlenen. Wij lezen o.a. uit Genesis
1 over de schepping. En we delen ook: we vieren met elkaar het avondmaal, en we
vragen ieder van u om één appel mee te nemen, bestemd voor de cliënten van de
voedselbank.
En om zichtbaar uiting te geven aan onze dank en vreugde om alle vruchten die de
schepping voortbrengt, willen wij u vragen om in fleurige kleding naar de viering te
komen!
Ook willen wij vragen of u in de gelegenheid bent iets te bakken voor na de viering. Als u
cake, taart, koekjes wilt bakken, kunt u dit doorgeven aan Caroline der Nederlanden
csdernederlanden@gmail.com 0612666079
Workshop: Bessen en bladeren weven
Op de vrijdag vóór de oogstviering, op vrijdag 29 september, wordt in een workshop een
kleed geweven. Niet van stof, maar van bladeren en bessen, en van al wat de aarde
voortbrengt. Dat zal plaatsvinden in de Hofkerk om 14.00 uur ’s middags, en zal begeleid
worden door Albert de Vries. Tijdens de oogstviering op 1 oktober zal dit oogstkleed in de
kerk worden gehangen. Verder informatie en opgave bij ds. Caroline der Nederlanden
csdernederlanden@gmail.com 0612666079
Bloemen van de avondmaalstafel
De bloemen van zondag 17 september zijn na de dienst gegaan naar Ada Lindeijer, zij
was 4 september jarig. Zondag 24 september zijn de bloemen gegaan naar de heer Loek
Boogert, hij vierde zijn verjaardag de 24ste en trakteerde ons heerlijke slagroomsoesjes.
Een hartelijke felicitatie namens de gemeente, alle goeds, gezondheid en voorspoed
toegewenst!
Van de kerkenraad
De kerkenraad draagt de heer Eelco de With aan de gemeente voor als diaken. Hij wordt
u van harte aanbevolen.
Mochten er bezwaren zijn dan kunt u die schriftelijk en voldoende gemotiveerd binnen
twee weken onder de aandacht van de kerkenraad brengen.
Bij geen bezwaar wordt Eelco geacht te zijn verkozen en zal hij op zondag 5 november
worden bevestigd.








Koffieochtend
Op maandag 2 oktober 2017 krijgt de gebruikelijke koffieochtend in het kader van het
reformatiejaar een extra feestelijk tintje.
Wat dat is ziet u op 2 oktober. U krijgt in ieder geval een lunch aangeboden.
LET OP! Deze keer begint de koffieochtend om 10.30 uur.
Informatie bij: Hanny van der Horst 015-2616066 en Lies Bakker 015-2566145

