Zondagsbrief 10 maart 2019
EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE DELFT
Zondag 10 maart 2019 Aanvang 10.00 uur

Invocabit (Roept Hij mij aan)
Morgengebed - Ionaviering

“Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem
overladen” (Psalm 91:15)
Zondagslied: ‘Een vaste burcht..’ (Lied 898)
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: Ds. B. Heubeck
Dienstdoende ambtsdrager: Peter Haerkens
Organist: Willemijn Roodbergen
Kosters: Peter en Marijke Haerkens
Bloemen: Bep Meijer
Organist
Het is alweer 5 jaar geleden dat Willemijn Roodbergen m.i.v. 1 maart 2014 onze organist
werd in de Lutherse kerk.
Het 1ste lustrum dus!
En wat zijn we blij met Willemijn!
Namens de gemeente een hartelijke felicitatie, en de vreugde die je uitstraalt in onze
gemeente doet ons goed. Wij hopen nog lang van je orgelspel te kunnen genieten.
Alle goeds en Gods zegen op je werk toegewenst!
Lutheravond
Op dinsdag 12 maart om 20.00 uur is er weer een Lutheravond in de consistoriekamer van
de Lutherse gemeente aan het Noordeinde. De avonden worden bezocht door een trouwe
groep die ook mee beslist over de onderwerpen. De vaste inleider is ouderling Cees Muusse,
te bereiken via ceesjmuusse@gmail.nl of tel. 0654626657. Om 19.30 is er inloop met koffie
en thee, gratis. Er is volop tijd om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te
wisselen. Iedereen is welkom, kom ook eens kijken of het iets voor u is.

De afdeling Geestelijke Verzorging van het Reinier zoekt vrijwilligers. De vrijwilligers halen
en brengen patiënten in zowel bed als rolstoel van en naar de ziekenhuisdienst op
zondagochtend (eens per maand). Voor meer informatie kunt u terecht bij: Ds. Moritz Pfähler,
tel.: 015 – 260 4187/ e-mail: M.Pfaehler@rdgg.nl, of bij het secretariaat van de afdeling
Geestelijke Verzorging, tel.: 015 – 260 4407/ e-mail: C.vanYperen@rdgg.nl.
Moritz Pfähler, geestelijk verzorger Reinier de Graaf Gasthuis Delft

