Zondagsbrief 21 oktober 2018
Jaartekst:

[Geef tekst op]
v

Ik ben de opstanding en het leven.
Wie in Mij gelooft zal leven.
Johannes 11:25

Eredienst
Opening: Rik van Zutphen
.
Prediking: Arjen Meuleman (Pinkstergemeente
Morgenstond Cypres)

Zangleiding: Wiesje Hofstede
Collecte
1e offerande: voor de gemeente
2e offerande: Anco en Ewien van Bergeijk
Nazorg
Voor een gesprek en/of gebed zijn vandaag voor u
beschikbaar: Rietje en Rik van Zutphen
Samen Bidden
Samen bidden is van groot belang. Je bent hartelijk
welkom op:
 zondagochtend
Iedere zondag is er een korte bidstond vóór de
dienst. Aanvang 9:30 uur; adres: Exoduskerk,
Beresteinlaan 263.
 woensdagavond
Om de week is er, in de oneven weken, op woensdagavond een bidstond. Aanvang 20:00 uur;
adres: Dolf van Duyvendijk, Rietvoorndaal 148
 vrijdagochtend
iedere week is er op vrijdagochtend een bidstond.
Aanvang 9:30 uur; adres: Exoduskerk, Beresteinlaan
263.
Gebedsoproep
Voor elkaar bidden is belangrijk en het bindt samen. Denk in het gebed
aan hen die het moeilijk hebben, door psychische of lichamelijke ziekte,
ouderdom of andere omstandigheden. Bid voor hen die de Heer op je hart
legt. Laten we onze Vader vragen dat Hij zijn werk in onze levens zal
uitvoeren.

Jarig
22 oktober
28 oktober

Dwight Modiwirijo
Joël Surachot
Cobie Hofland

Meditatie:
“Niet alleen, maar samen”
Prediker 4:1-16

De onderdrukten hebben niemand die hen bijstaat.
Maar ook de harde werker, de carrièrejager zal geen
bevrediging vinden, zegt Prediker. Ook hij heeft
niemand om mee te delen en niemand die hem
steunt. Beter is het om met zijn tweeën te zijn, om
elkaar te ondersteunen en warmte te geven. Het kan

moeilijk zijn om zo iemand te vinden. Het vraagt om
de ander je vertrouwen te geven. Ook hierom mag je
God vragen!
Vraag: Welke rol speelt God in uw relaties?
Uit het blad VISIE van de Evangelische Omroep

Begrafenis Caroline Mounier
Afgelopen woensdag is Caroline ontslapen. Woensdag
24 oktober a.s., om 10:00 uur is de afscheidsdienst in
de aula van begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den
Haag. Aansluitend is de teraardebestelling. Iedereen is
hartelijk uitgenodigd! Zie de kaart bij de zondagsbrief
of het inzage-exemplaar achterin de kerk.
Kringen
Donderdag 18 oktober a.s. komt de Vrouweneetgroep
weer bij elkaar. Leiding Conny van Rietschoten en
Noortje Zuidhof.
60 jaar Morgenstond
Onze gemeente hoort bij de Morgenstondfamilie. De
eerste Morgenstondgemeente ontstond 60 geleden.
Toen werden de eerste samenkomsten gehouden in
een sportzaal aan de Steenwijklaan in de wijk
Morgenstond. Dit jubileum willen we vieren met alle
dertien Morgenstondgemeenten op zaterdag 10 november. Er is dan een feestelijke bijeenkomst in het
gebouw van onze zustergemeente de Cypres. Otto de
Bruijne zal ’s middags spreken, tegelijkertijd verzorgt
Ben van den Akker een kinderprogramma. ’s avonds
zal Hanne de Vries optreden. Tussendoor: samen eten.
Je moet je vooraf opgeven. Zie de flyers/posters als
bijlage bij deze zondagsbrief en achterin de kerk.
Plannen maken voor de Kerst
Wie wil meehelpen met het maken van plannen voor
onze kerstdienst? Heb je ideeën, of wil je mee je
schouders eronder zetten? Meld je bij Ernst.
Dringend: woonruimte gezocht
Daniël van der Ploeg zit heel binnenkort zonder woonruimte. Hij is daarom dringend op zoek naar een dak
boven zijn hoofd, eventueel een tijdelijke oplossing.
Wie weet iets? Wie kent iemand die iets weet? Graag
doorgeven aan Daniël (dploeg88@yahoo.com;
mobiel: 06-40821784)!

Vaste aankondigingen/mededelingen.
 Gebak bij de koffie
Iedere tweede zondag van de maand is er, na afloop
van de dienst, gebak bij de koffie. Zondag 11 novem-

ber a.s.is het weer zover. Het gebak kost € 1,= per
stuk. De op-brengst is bestemd voor het project
‘Duurzaam Water’ van Chris Onderstal.
Omdat wegens omstandigheden de huidige groep baksters/bakkers wat
uitgedund is zijn wij op zoek naar aanvulling op het bakteam.
Belangstellenden kunnen nadere info krijgen van, of aanmelden bij Rietje
van Zutphen..

Quote
“ Of iemand nou gelovig is of ongelovig, iedereen verlangt ernaar om geliefd te worden.”
Bisschop Michael Curry in het interview met PKN-scriba René de Reuver,
gelezen in ‘Trouw’.

De nacht van 31 oktober / 1 november a.s.
vormt het hoogtepunt van de satansaanbidding en
heksenkringen (Halloween), waarbij vervloekingen en
bezweringen worden uitgesproken tegen de Here
Jezus en Zijn gemeente en ook tegen overheden,
scholen en gezinnen (vooral christelijke gezinnen).
Waar geen geestelijke bescherming is kunnen deze
vervloekingen en bezweringen grote schade
aanrichten tot zelfs de dood toe. Het zou goed zijn
wanneer alle kerken en gemeenten op die avond
/nacht eensgezind aanbiddingsdiensten zouden
houden tot EER VAN GOD. Hoewel christenen
afdoende geestelijke bescherming kunnen genieten en
in Christus meer dan overwinnaars zijn, dienen zij in
bovenbeschreven geval toch een geestelijke strijd te
voeren. Daarom doen wij een dringende beroep op u
tijdens de nacht van 31 oktober op 1 november a.s.
met een groep enthousiaste Christenen mee te
strijden door middelen van lofprijzing, aanbidding, en
voorbede, tussen 22:00 en 0:30 uur.
Plaats: Westduinweg 151. Bereikbaar met: tramlijnen
11 en 16, halte Statenlaan. (LET OP tram 11 rijdt niet
terug). Bus 22, halte Statenlaan. Bus 21, halte
Statenplein (9 minuten lopen) Zaal open Informatie:
Peter de Wit. telefoon: 070-3827226 of Hans
Timmers. telefoon: 070-3464813.
Stuur dit bericht door aan andere broeders en
zusters s.v.p.
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