Zondagsbrief 10 juni 2018
EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE DELFT
Zondag 10 juni 2018 - tweede zondag na Trinitatis
METTEN - Aanvang 10.00 uur
De Heer was mij tot steun. Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat
hij mij liefhad. (Psalm 18:19b,20)
Zondagslied 382: ‘O alle gij dorstigen.’
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. Barbara Heubeck-Duijts
Dienstdoende ambtsdrager: Peter Haerkens
Organist: Chris de Graaf
Koster: Addie Ritter
Bloemen: Boel Smit
Psalm voor deze zondag
Ik heb u lief, Heer, mijn sterkte, Heer mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots,
bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. 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 18:2,3,7)

Bloemen van de avondmaalstafel

De bloemen van de avondmaalstafel zijn zondag 27 mei na de dienst gegaan naar Boel
Smit en zondag 3 juni naar Janny Koolhaas. Beiden zijn jarig geweest, namens de
gemeente een hartelijke felicitatie en een gezond en gezegend nieuw levensjaar
toegewenst.
Bijbelkring onder de lunch
Op vrijdag 8 juni 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.
Bijbellezingen
Op iedere tweede dinsdag van de maand zijn er lezingen o.l.v. de heer Cees Muusse. Nu
op dinsdag 12 juni aanvang 20.00 uur – tot 22.00 uur, u bent van harte uitgenodigd.
Om 19.30 uur staat koffie of thee voor u klaar.
Midzomerdienst in de Hofkerk op 24 juni
Over twee weken houden we ons jaarlijkse gezamenlijke zomerdienst, dit jaar weer bij
onze partnergemeente Hof van Delft in de Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 1. Een
dienst waar ook onze kinderen meer dan welkom zijn!
Na de dienst bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee in de
consistoriekamer.

