Zondagsbrief 9 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: Gertjan Fikkert
Prediking: Henk Vliem (Evangelische gemeente Morgenstond
Scheveningen)

Zangleiding: Josje en Martien Born
Collecte
1e offerande: voor de gemeente
2e offerande: Hanneke van der Spoel
Nazorg
Voor een gesprek en/of gebed zijn vandaag voor u
beschikbaar: Conny van Rietschoten en Gertjan Fikkert
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.
 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
12 december
17 december

Josje Born
Yvo Hofstede

Meditatie:
“Magnificat”
Lucas 1:39-56

‘Mijn ziel maakt groot de Here,’ zo klinkt de eerse
regel van het lied van Maria in oude vertalingen. Ook
in de rest van het lied spelen ‘groot’ en ‘klein’ een belangrijke rol. Wanneer Maria zichzelf Gods ‘minste
dienares’ noemt, is dat geen valse bescheidenheid: als
vrouw uit een volk dat al heel lang onderdrukt werd,
en ook nog eens ongetrouwd zwanger, hoort ze duidelijk nietbij de groten der aarde. Maar net als Hanna in

1 Samuel 2, merkt ze dat God de verhouding tussen
‘groot’en ‘klein’ radicaal omkeert.
Vraag: Maria noemt in zeven verzen op waarom ze om
God juicht. Kunt u zeven dingen bedenken waar;;voor u God wilt prijzen?
Uit het blad VISIE van de Evangelische Omroep

Open dag
Op 15 december a.s. hebben wij een Open Dag in de
kerk. We willen jullie graag uitnodigen om deze dag bij
te wonen. De dag begint om 14:00 uur en zal waarschijnlijk rond 18:00 uur eindigen. Gedurende de dag
kan er genoten worden van mooie live muziek, lekkere
hapjes en drinken.
We willen het verhaal op de muur graag ook vertellen
aan de leden van de kerk, maar dan in het Frans.
We zullen alles wat in het Frans wordt verteld natuurlijk naar het Nederlands vertalen!
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
Uitnodiging kerstdienst
Bij de zondagsbrief én erin vind je de uitnodiging voor
de kerstdienst op 23 december a.s.. Denk erover na
wie je wilt uitnodigen voor die extra feestelijke, laagdrempelige dienst! De bijlage kun je mailen naar vrienden en bekenden. Er komen ook papieren uitnodigingen, om persoonlijk te overhandigen!

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 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. Deze zondag 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..

“Vraag”
De vraag: ‘Wat zou je Jezus willen vragen?’
is welbeschouwd een wonderlijke zin.
Ik denk daarbij: begin bij het begin,
wat Hij óns vraagt, en ons heeft opgedragen:
‘volg Mij. Wanneer je doet wat Ik je zeg,
bepraten wij de rest wel onderweg.’
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