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ZONDAGSBRIEF –ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst:

Voorganger: Dhr. G. Bleijenberg,
Elspeet
Organist: Jos Dekkers
Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
3. Exploitatie
Orgelspel
Welkom
de gemeente gaat staan

Zingen NLB 280: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed + bemoediging
Zingen NLB 280,: 5, 6 en 7
de gemeente gaat zitten

Gebed om toenadering
Zingen NLB 801: 1, 2, 3 en 4
Leefregel
Zingen NLB 801 :5, 6, 7 en 8
Gebed van de zondag
Kindermoment
Zingen NLB 423: 1, 2 en 3
Kinderen naar nevendienst
Lezing: Psalm 37: 1-11 door Dieter
Verbeek
Zingen NLB 802: 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Lezing: Exodus 3:14-17
Zingen NLB 941: 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
Zingen 675: 1 en 2
Voorbede – stilgebed – Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen NLB 91A: 1, 2 en 3
De gemeente gaat staan

Gebed om Zegen
Zingen NLB 415:3
Berichten voor de gemeente
Agenda:
Maandag: 19.00 uur cantorij

Autodienst:
25 nov. G. Noorlander

tel 281939

Kerstmarkt
Zoals iedereen wel weet zal er op vrijdag
14 december van 16.00-20.00 uur weer
onze jaarlijkse kerstmarkt gehouden
worden.
We zijn als activiteitencommissie al druk
met de voorbereidingen bezig en willen
nog een kleine oproep doen.
We zoeken nog naar spulletjes die we voor
de verloting kunnen gebruiken denk daarbij
aan nieuwe spulletjes bijv gekregen en
nooit gebruikt (glazen, bekers, handoeken,
douche en badspullen enz enz), wij zijn er
blij mee .
Ook zegeltjes van Douwe Egberts , jumbo
boodschappenpakket en jumbo
pannenactie zijn ook van harte welkom .
En als laatste, leuke hebbedingetjes voor
de Kunst en Kitschkraam , liever GEEN
boeken meer , hiervan zijn we ruim
voorzien .
Al deze spullen kunt u geven aan een van
de commissieleden en anders in het
mandje onder de rechtse kapstok
Alvast bedankt en noteer de datum in uw
agenda , neem ook vrienden , familie en
buren mee .
Namens de aktiviteitencommissie , Dieter
Verbeek
Dorcas.
Beste gemeenteleden,
We hebben deze week 20 volledig gevulde
dozen af kunnen leveren voor de Dorcas
voedselactie.
We willen iedereen heel hartelijk bedanken,
die ondanks al het sjouwwerk, een
schitterende bijdrage heeft kunnen leveren
aan deze mooie actie.
Van onze overvloed hebben we gegeven
aan de mensen die het hard nodig hebben
om de winter door te komen.
Dank namens de jeugdraad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Werktijden: Ds. Jaap Bol
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
tel 0416-76 90 13 op maandag,dinsdag en
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
vrijdag Urgent: H.Hoogendoorn, M.Zoutewelle

