Zondagsbrief 22 oktober 2017
EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE DELFT
Zondag 22 oktober 2017 – 19de zondag na Trinitatis
Middagdienst voor jong en oud om 16:00 uur
Voorganger: Cees Muusse en Taco Smit
Dienstdoende ambtsdrager: Dick van Loenen
Organist: Willemijn Roodbergen
Kosters: Marijke en Peter Haerkens
Bloemen: Taco Smit
de jarige dominee tracteert
Op zondag 22 oktober hoop ik met de gemeente mijn 60e verjaardag te vieren.
Om 15:00 uur is iedereen uitgenodigd in de consistorie voor een kopje thee of koffie met
gebak.
Om 16:00 uur is er een laagdrempelige en gezinsvriendelijke viering.
Na afloop van de viering, rond 16:45 uur, is er nog fris en een hapje in de consistorie.
U kunt ervoor kiezen om alleen naar een onderdeel van de ‘plechtigheden’ te komen,
maar uiteraard bent u welkom om de hele middag mee te maken! Een cadeau is niet
nodig.
Taco Smit
Extra collecte Lutherstichting.
Op zondag 22 oktober wordt er een extra collecte gehouden voor de Lutherstichting.
Dit is het Nederlandse contactpunt met de Duitse Martin Luther Bund, dat theologische
en materiële ondersteuning verleent aan vooral lutherse minderheidskerken en kan
helpen bij het opstarten en onderhouden van partnerschappen met minderheidskerken
elders in de wereld.
UITNODIGING
Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Protestantse Gemeente Delft

U wordt hierbij van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de gezamenlijke viering op
zondag 29 oktober 2017 ter gelegenheid van de afsluiting van het jubileumjaar
500 jaar Reformatie.
De dienst wordt gehouden in de Oude kerk, Heilige Geestkerkhof Delft aanvang
14.30 uur.
Voorgangers: ds. G.C. van der Kamp. ds. T.S. Smit en ds. A.B. Vroomans.
Een gelegenheidscantorij o.l.v. Wim Loef zingt de cantate “Alles was ihr tut” (BuxWV4)
van Dietrich Buxtehude, met solisten en organist Bas de Vroome.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te spreken tijdens een informeel samenzijn en kunt u
een kleine tentoonstelling van (Luther) Bijbels bezichtigen.

