Zondagsbrief 8 oktober 2017
EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE DELFT
Zondag 8 oktober 2017 – 17de zondag na Trinitatis
God ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. (Psalm 84:10)
Psalm voor deze zondag:
Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.
Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Want God, de Heer, is een
zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert hij niet aan
wie onbevangen op weg gaan.
Zondagslied 117a: ‘Gij volken loof uw God en Heer…’
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: de heer Cees Muusse
Dienstdoende ambtsdrager: Peter Haerkens
Organist: Willemijn Roodbergen
Kosters: Eelco de With en Addie Ritter
Bloemen: Mary Jense
Trouwdienst
Op vrijdag 6 oktober hopen Lysanne van Loenen en Matthijs Dijkstra elkaar het jawoord te geven. De dienst zal plaatsvinden in de Lutherse kerk om 15.30 uur,
voorganger in deze dienst is ds. Taco Smit.
Na de dienst is er gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren.
Wij wensen Lysanne en Matthijs een mooie en onvergetelijke feestdag en veel gelukkige
en voorspoedige jaren toe.
Namens de Lutherse Gemeente een hartelijke felicitatie!
Meeleven
Fijn om te horen dat Coen Haeseker weer thuis mag dialyseren. Een paar maanden
moest dit gebeuren in het ziekenhuis. Nu dialyseert Coen 3 maal thuis en donderdags in
het ziekenhuis ter controle. Hij is erg positief, voelt zich heel goed en is dankbaar dat dit
weer thuis mag gebeuren. Van Coen een hartelijke groet aan iedereen!
Maarten van Woerden was in het Vlietland ziekenhuis in Schiedam opgenomen met een
longontsteking. Inmiddels is hij weer hersteld en terug naar het Revalidatiecentrum
Marnix in Vlaardingen. Helaas is Maarten opnieuw opgenomen in het Vlietland ziekenhuis
met een ontsteking. Beterschap en veel sterkte toegewenst Maarten!
Johann en Margot Arbocz wensen wij heel veel kracht en sterkte toe, jullie zijn in onze
gebeden.








Luther bijeenkomsten
Op dinsdagavond 10 oktober 2017 vanaf 19.30 uur inloop, en de inleiding start om
20.00 tot 22.00 uur.
Vaste begeleider is de heer Cees Muusse. Wilt u er meer over horen en weten? U bent
hierbij van harte uitgenodigd.
Cees Muusse, tel.: 0180-321508 of ceesjmuusse@gmail.com.
Vriendelijke groeten, Cees Muusse

