Zondagsbrief 31 maart 2019
EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE DELFT
Zondag 31 maart 2019
Aanvang 10.00 uur

-

Laetare(Verheug u)
Locatie: Hofkerk

“Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, aan haar
vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, haar rijke, volle
borsten zullen je zogen en verkwikken.” (Jesaja 66:10a, 11)
Zondagslied: ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil..’ (Gezang 34)
Liturgische kleur: Paars
Koffie-ochtend
Maandag 1 april 2019 is er weer een koffieochtend. Wanneer u niet zo mobiel bent, kunt u
de avond ervoor bellen met Hanny van der Horst, tel. (015) 261 60 66 of Lies Bakker, tel.
(015) 256 61 45, zodat u opgehaald kunt worden.
Overleden
Op dinsdag 26 maart is ons gemeentelid A.A.T. (Bram) Kok na een val overleden in de
leeftijd van 83 jaar. Ons medeleven gaat uit naar zijn weduwe Rita, de kinderen en de
naaste familie.
Berichten uit de gemeente
Elisabeth Jansen-van Aalderen verblijft in de Bieslandhof (Beukenlaan 4) om te herstellen
van een armfractuur. Bezoekuren: 15:30 tot 20:30 uur.
Joke Geevers-Faas verblijft ze in Zorgcentrum Delfshove (Vorrinkplein 99), kamer 415, om
te herstellen van een val.
Johann Arbocz heeft een plaats toegewezen gekregen in Huis Nebo, Floris Arntzeniusplein
65 in Den Haag, waar hij tot nu toe tijdelijk verbleef.
Krashna kamerkoor 5 april 20:15 uur, Lutherse kerk
Op vrijdag 5 april 2019 zal onder leiding van Sebastian de Leeuw net als vorig jaar weer een
concert in de Lutherse Kerk worden gegeven. Het eerste thema is ‘de Profundis’, met
Russische muziek van componisten zoals Rachmaninov. Het tweede thema is ‘England’s
Ales’, met oud-Engelse muziekstukken die door kerkgangers na een lange mis met z’n allen
in de kroeg gezongen werden. Het concert begint om 20.15 uur en zal tot ongeveer 22.00
uur duren.
Onze gemeente heeft 30 vrijkaarten voor dit concert gekregen.
U kunt 1 of 2 vrijkaartjes aanvragen bij Reinoud Koolhaas, tel. 06 42 79 19 66 of
rbkoolhaas@hotmail.com . Dit dient uiterlijk 4 april te gebeuren.
Aan de deur zijn kaarten verkrijgbaar voor € 11 ( € 8 voor studenten).

