Zondagsbrief 2 december 2018
Jaartekst:

[Geef tekst op]
v

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

Avondmaaldienst
Opening: Dolf van Duyvendijk
Prediking: Ernst Zwart
Zangleiding: Philip Buis

.

Zondag 9 december a.s. zal Henk Vliem (Evangelische gemeente
Morgenstond Schevening3en) in onze gemeente spreken

Collecte
1e offerande: voor de gemeente
2e offerande: Hanneke van der Spoel
Nazorg
Voor een gesprek en/of gebed zijn vandaag voor u
beschikbaar: Liesbeth Kruis en Ernst Zwart
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
4 december
6 december

Alice Soeharto
Christian van der Starre

Meditatie:
“Vaderliefde”
2 Samuel 18:19-19:1 (18:33 HSV, NBG'51)

Davids liefde doet denken aan de liefde van God de
Vader voor Zijn kinderen. Davids vaderliefde en
verdriet over zijn zoon blijken vooral uit zijn woorden:
'Was ik maar dood in plaats van jij.' Gods Vaderliefde
blijkt vooral uit die ene grote daad van Zijn Zoon, onze
Heer Jezus Christus. Hij heeft, onschuldig, de schuld van

al onze zonden op Zich genomen door te sterven aan
het kruis.
Gebed: Dank voor Uw onvoorwaardelijke Vaderliefde.
En U, Heer Jezus, voor Uw offer voor mij.
Uit het blad VISIE van de Evangelische Omroep

Kringen
De Theekring van a.s. donderdag 4 november bij Willie
Jillissen, Dag Hammarskjöldstraat 45 gaat niet door..
ParaParaat
Ook dit jaar gaan we op zaterdag 22 december 2018 bij
de Grote Kerk , hoek Schoolstraat Bijbeltjes, DvD's,
CD's enz. uitdelen.
Wij verzamelen om 12:30 uur in de Twentstraat 5 en
we staan vanaf 13:00 tot circa 15:30 uur bij de Grote
Kerk. Wie komt ons helpen?
Aanmelden kan bij Hans Timmers 070-3464813 of via
email: jbltimmers@casema.nl
Kerstdienst(en)
Op zondag 23 december (gewone tijd: om 10.00 uur)
hebben we onze kerstdienst. Er komen uitnodigingen,
om door te geven aan vrienden, buren en bekenden.
De voorbereidingen zijn in volle gang; info bij Wiesje,
Henrike of Ernst.
Er komt t.z.t. ook een uitnodiging voor de kerstnachtdienst in de Vredekerk: op maandag 24 december.
Ook hiervoor geldt: meer info volgt.

Nieuwe link flashmob
Er is een nieuwe link naar de film van de flashmob.
Graag deze link gebruiken als hem wilt
doorsturen: https://youtu.be/07xXCaXXZlc
Groeikring
Maandag 3 december a.s. is er Groeikring, om
18:00 uur bij Ellie. Geef het even door als je komt!
Bijbelstudie voorjaar 2019
De eerstvolgende Bijbelstudie is op woensdag 23
januari 2019. Komend voorjaar willen we een paar
geselecteerde stukjes uit Numeri en
Deuteronomium bespreken.
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 9 december

a.s. is het weer zover. Het gebak kost € 1,= per
stuk. De opbrengst 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..

Zondag I Advent I
“De nacht loopt ten einde”
De nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij!
Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is,
onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgenster.
Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij,
want uw verlossing is nabij.
Wanneer de zee bespringt uw land
en slaat u ’t leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn:
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.
Ziet naar de boom die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat,
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.
Een twijgje, weerloos en ontdaan,
zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel,
dat twijgje heet Emmanuël!
Die naam zal ons ten leven zijn,
een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten metterdaad,
dat uw Verlosser binnengaat.
de nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij!
Huub Oosterhuis
Een bijdrage van Rik van Zutphen
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