Zondagsbrief 4 november 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: Josje en Martien Born

.

Zondag 11 november a.s. zal Stephan Rothuizen (Pinkstergemeente
Morgenstond Gouda) in onze gemeente spreken

dicalere keuzes te maken, mag aan tafel bij Christus.
Alle zeven brieven sluiten af met een belofte.
Opdracht: Lees de beloftes nog eens terug. Welke
spreekt jou het meest aan? Denk daar de
komende tijd aan terug wanneer je het
een keer moeilijk hebt.
Uit het blad VISIE van de Evangelische Omroep

Collecte
1e offerande: voor de gemeente
2e offerande: Chris Onderstal

Kringen
Donderdag 11 oktober a.s. is er weer Theekring bij
Willie Jillissen, Dag Hammarskjöldstraat 45.

Nazorg
Voor een gesprek en/of gebed zijn vandaag voor u
beschikbaar: Conny van Rietschoten en Dolf van
Duyvendeijk

Telefoon Marc en Christien Wilts
De huistelefoon van Marc en Christien werkt niet
meer.
Ze blijven op hun mobieltjes te bereiken onder de volgende nummers:
Marc: 06 81126303; Christien: 06 43535300

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 november
12 november

Wiesje Hofstede
Thomas van der Starre

Meditatie:
Lauwheid
Openbaring 3:1 4-22

De brief aan de gemeente in Laodicea is misschien wel
de bekendste van alle brieven in Openbaring. Zou dat
zijn omdat we onszelf er zo in herkennen? We hoeven
als gelovigen niet voor ons leven te vrezen, zoals de
gemeenten uit Openbaring, maar de gezapigheid die
in deze brief wordt beschreven, kan akelig dichtbij komen. Toch eindigt Johannes hoopvol: wie het lukt ra-

Jubileum familie Van de Langenberg
Er is een briefje met een uitnodiging binnengekomen
van Henk en Marianne van de Langenberg, in verband
met hun 50-jarig huwelijksjubileum. De correspondentie ligt achterin de kerk ter inzage!
60 jaar Morgenstond
Onze gemeente hoort bij de Morgenstondfamilie. De
eerste Morgenstondgemeente ontstond 60 jaar 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 november 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
“Als je geen goede reden kunt bedenken
waarom God zou toestaan dat er iets
ergs gebeurt, betekent dat nog niet dat
er geen goede reden kan zijn.”
Tim Keller op Twitter.
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