Zondagsbrief 28 januari 2018
EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE DELFT
Zondag 28 januari 2018 – Septuagesima - eerste zondag van de Paaskring

Gezinsdienst aanvang 16.00 uur
In mijn nood riep ik tot de Heer, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis
hoorde Hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren. (Psalm 18-7)
Zondagslied: 344: ’Het heil des hemels werd ons deel…’
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. Taco Smit
Dienstdoende ambtsdrager: Dick van Loenen
Kindernevendienst: Vera Hoogduijn
Organist: Chris de Graaf
Kosters: Marijke en Peter Haerkens
Bloemen: Bep Nolman
Bloemen van de avondmaalstafel
De bloemen van zondag 14 januari zijn na de dienst gegaan naar de heer Gerard den
Boer, zijn gezondheid is broos. Namens de Lutherse Gemeente Delft een hartelijke groet
en veel sterkte toegewenst. En op zondag 21 januari zijn de bloemen gegaan naar
Marianne van Loenen, zij is jarig op 24 januari, namens de gemeente een hartelijke
felicitatie en alle goeds toegewenst!
Bijbelkring onder de lunch
Op vrijdag 26 januari Bijbelkring o.l.v. Cees Muusse om 12.00 uur in de
consistoriekamer. U bent van harte uitgenodigd.
Koffie en thee staat klaar, zelf een boterham meenemen.
Tel.: 0180-321508 of ceesjmuusse@gmail.com.
Herinnering voor “Samen eten”.
Op zondag 28 januari willen wij samen eten. Op de Prof. Meijerslaan 28 in Rijswijk
staat het eten op tafel. We beginnen om 17.30 uur. Graag aanmelden vóór woensdag 24
januari. Verdere informatie staat in het kerkblad op pag.17.
Kerkenraad
Op maandag 29 januari 2018 vergadering om 19.30 uur in de consistoriekamer.
Bruidspaar
We hebben een gouden bruidspaar in ons midden! Op 2 februari 2018 is het 50 jaar
geleden dat Janny en Reinoud Koolhaas in het huwelijk traden. Een mooie mijlpaal!
Wij feliciteren het bruidspaar van harte met deze dag en wensen hen nog veel gezonde,
mooie en gelukkige jaren toe. Een gezellige dag toegewenst!
2e fase restauratie van Oeckelenorgel
De stand per 1 januari is € 11.730,--. Van de 475 pijpen zijn er nu 45 ingekleurd, U kunt
op onze website zien welke orgelpijpen!

