Zondagsbrief 16 december 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: Ernst Zwart
Zangleiding: Liesbeth Companjen

.

Zondag 23 december a.s. zal Peter Deege in onze gemeente spreken

Collecte
1e offerande: voor de gemeente
2e offerande: Hanneke van der Spoel

ongecontroleerd geweld. Er zit een plan achter de
gebeurtenissen in Openbaring. Dat blijkt uit de getallen, die steeds weer genoemd worden: niet zomaar
wat plagen, maar drie keer zeven; twee getallen die
allebei aangeven dat iets volledig of volmaakt is. Het
lied van de overwinnaars bevestigt dat: Gods bestuur
is ‘rechtvaardig en betrouwbaar’.
Vraag: Waar ziet u iets van dat rechtvaardige en betrouwbare bestuur?
Uit het blad VISIE van de Evangelische Omroep

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
17 december
19 december

Yvo Hofstede
Fred Perry van Sas

Meditatie:
“Lied van overwinnaars”
Openbaring 15:1-8

Opnieuw schrijft Johannes over plagen die de aarde
treffen. De afschrikwekkende beelden buitelen in
Openbaring over elkaar heen, totdat je als lezer soms
alleen nog maar een brei van beesten,bloed en vuur
voor je ziet. Toch is er geen sprake van willekeur of

Kringen
 Donderdag 20 december a.s. is er weer Theekring, bij
Willie Jillissen,Dag Hammarskjöldstraat 45;
 Donderdag 20 december a.s. komt de Vrouweneetgroep weer bij elkaar. Leiding Conny van Rietschoten
en Noortje Zuidhof.
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 op 23 december a.s.
 Oproep: kerk klaarmaken
Zondag 23 december hopen we onze kerstdienst te
hebben. Op zaterdag 22 december maken we kerk
daarvoor klaar: opruimen, klaarzetten, versieren. Wie
helpt mee? We beginnen om 16:00 uur. Info bij Willie
of Ernst.
 Uitnodiging
In de zondagsbrief vind je de uitnodiging voor de
kerstdienst. Denk erover na wie je wilt uitnodigen
voor die extra feestelijke, laagdrempelige dienst!
Er komen ook papieren uitnodigingen, om persoonlijk
te overhandigen!
Samenzang op kerstavond
We zijn welkom in de kerstzangdienst (‘Christmas Sing
Along’) in de Vredekerk op kerstavond: maandag 24
december, van 21:00 – 22:00 uur. Na afloop warme
chocolademelk of koffie met iets lekkers. Achterin de

kerk liggen nog een paar uitnodigingen (paarse
folders).

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
Bijbelstudie voorjaar 2019
De eerstvolgende Bijbelstudie is op woensdag 23
januari 2019. Komend voorjaar willen we een
paar geselecteerde stukjes uit Numeri en
Deuteronomi-um bespreken.

Zend ons een engel met Uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt in het vergezicht
van God met ons, Immanuel.
Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in Uw tijd
en leer ons wachten met geduld.
Michel van der Plas
1927 – 2013
Tekstverwijzing Mattheüs 18-24

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 13 januari
2019 is het weer zover. Het gebak kost € 1,= per stuk.
De pbrengst 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..

Zend ons een engel in de nacht
Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.
Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.
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