zondagsbrief 16 december 2018
EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE DELFT
Zondag 16 december 2018
3e zondag van Advent
Viering van het Heilig Avondmaal
Aanvang 9.30 uur
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen
u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. (Filippenzen 4: 4 en 5)
Zondagslied: ´O kom, o kom, Immanuël…´ (oude liedboek 125)
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. René van den Berg
Dienstdoende ambtsdrager: Eelco de With en Frank van der Horst
Organist: Willemijn Roodbergen
Kosters: Peter en Marijke Haerkens
Bloemen: Boel Smit
Extra collecte
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn
gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de
vluchtelingen kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus
kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot
of te voet aan in Cox’s Bazar (vluchtelingenkamp). Wij komen daarom in actie. Doet u
ook mee?
De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen
niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. Meer dan
36.000 pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden
waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten. In Bangladesh hebben Kerk in Actie
en ICCO toegang tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is
hulp beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en
handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families. Alleenstaande vrouwen, oude en
gehandicapte mensen krijgen de voorkeur.
Vesper in de Oude Kerk: “A Festival of Lessons and Carols”
Op zondag 16 december is er een vesper in Engelse stijl met kerstliederen, koorzang en
gemeentezang. Aanvang 19.00 uur - de kerk is open vanaf 18.30 uur.
Leerhuis onder de lunch
Op maandag 17 december 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.
Schrijfactie Amnesty International

U bent weer in de gelegenheid om mee te doen aan de maandelijkse schrijfactie. Wanneer u
naar ds. Smit een mail stuurt (tacosiccosmit@gmail.com), krijgt u drie brieven retour om voor
het einde van het jaar te
ondertekenen en op te sturen.

