Zondagsbrief 4 november 2018
EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE DELFT
Zondag 4 november – 23e zondag na Trinitatis
Ochtenddienst om 9.30 uur – viering van het Heilig Avondmaal
De Cantorij zingt op deze zondag in de Hofkerk.
Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, u verdedigt mij tegen de woede van mijn
vijanden, uw rechterhand brengt mij redding. (Psalm 138:7)
Zondagslied: 914 ‘Geef mij, Heer, mij los te zingen…’
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. Taco Smit
Dienstdoende ambtsdrager: Eelco de With
Organist: Willemijn Roodbergen
Kosters: Paul Schattenberg en Addie Ritter
Bloemen: Suus Riet
Extra collecte
Deze collecte is bestemd voor Kerk in Actie de najaarszending.
Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een
kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse
en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het
gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er
bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten,
onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over
gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de
kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking.
Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de
lesstof en –materialen.
Cantate Vesper in de Oude Kerk
Zondag 4 november wordt de Cantate BWV 139 ‘Wohl dem, der sich auf seinen Gott’ uitgevoerd
o.l.v. dirigent Mark Tempelaars. Voorganger is Tina Geels, organist Francesca Ajossa. Aanvang
19.00 uur inloop vanaf 18.30 uur. Toegang is gratis!
Koffieochtend
Zoals gebruikelijk de eerste maandag van de maand, dus 5 november 2018 aanvang 10.00 uur
de gezellige koffieochtend. U bent van harte welkom!
Koffie en thee staat voor u klaar met iets lekkers erbij.
Informatie bij: Hanny van der Horst 015-2616066 en Lies Bakker 015-2566145
Leerhuis onder de lunch
Op
maandag 5 november 2018 leerhuis onder de lunch. We zullen dan spreken over wonderen,
genezingen en gelijkenissen. We zijn er weer om 12.00 uur. Ik hoop dat jullie komen.
Cees Muusse tel.: 0180-321508 of ceesjmuusse@gmail.com. U bent van harte uitgenodigd. Koffie
en thee staat klaar, zelf een boterham meenemen.
Copij gemeenteblad
Copij voor het winter/kerstnummer van ons gemeenteblad kan nog tot 11 november worden
ingeleverd bij ds. Smit, of opgestuurd worden naar . We zien uw stukjes graag tegemoet!

Gemeentevergadering op maandagavond 19 november 2018
Aanvang 20.00 uur in de consistoriekamer, inloop om 19.30 uur.
Noteer dit vast in uw agenda!

