Zondagsbrief 13 januari 2019
Jaartekst:

[Geef tekst op]
v

STA OP EN SCHITTER, JE LICHT IS GEKOMEN,
OVER JOU SCHIJNT DE LUISTER VAN DE HEER.
Jesaja 60:1

Eredienst
Opening: Rik van Zutphen
Prediking: Ernst Zwart
Zangleiding: Liesbeth Companjen

.

Zondag 20 januari a.s. zal Peter Deege is onze gemeente spreken

Collecte
1e offerande: voor de gemeente
2e offerande: Evangelisatie wijk Bouwlust
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
16 januari
19 januari

Gerben Jan Vos
Chielie de Bruin

Meditatie:
“Teken van vrede – voor wie het ziet”
Lucas 2:22-35

In het boek Openbaringen hebben we kunnen lezen
over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarover Christus voor altijd zal heersen. In de tekst van
vandaag is dat, meer nog dan in de tijd waarin
Openbaring werd geschreven, verre toekomstmuziek. Maar de woorden van Simeon over de
pasgeboren Jezus wijzen al vooruit op de rol die Hij
volgens Openbaring uiteindelijk zal spelen: door

Hem wordt zichtbaar waar mensen staan. Hij brengt
oordeel én redding.
Vraag: Lees de lofzang van Simeon nog een paar
keer rustig door. Welke woorden springen er
voor u uit?
Uit het blad VISIE van de Evangelische Omroep

Kringen
 Donderdag 17 januari a.s. is er weer Theekring bij
Willie Jillissen, Dag Hammarskjöldstraat 45.
 Donderdag 17 januari a.s. komt de Vrouweneetgroep weer bij elkaar. Leiding Conny van Rietschoten
en Noortje Zuidhof.
In het gips
Dolf van Duijvendijk heeft een voetbeentje gebroken.
Hij zit nu thuis met een onderbeen in het gips. Goed
om aan hem te denken!
Tijdelijke adressen
Een drietal gemeenteleden zijn onlangs in een zorginstelling opgenomen. Enige extra aandacht, ook in onze
gebeden, evenals een bemoediging met de post, zal
fijn zijn.
 Mevrouw Fini Feringa
p/a Parnassia, Mangostraat 1, 2552 KS Den Haag.
 Mevrouw Immet Scheelings
p/a Verpleeghuis Vrederust-West
Schuttersdreef 125, 2542 XA Den Haasg
 De heer Frits van Dijk
Frits is intussen weer thuis gekomen.

Welkom in de gemeente
Afgelopen zondag is Ancherida Mertoikromo
welkom geheten in de gemeente. We zijn blij dat
we elkaar mogen kennen, en samen mogen optrekken als gelovigen. We wensen Ancherida de
zegen van de Heer toe!
Graag noteren in het adresboekje: Ancherida
Mertoikromo, Rietveen 38, 2544 RT Den Haag,
telefoon 06-22074014.
Bijbelstudie: avonturen en ongeloof
Woensdag 23 januari a.s. is er weer een Bijbelstudie.
Dit voorjaar denken we na over de boeken Numeri en
Deuteronomium: grote delen van Numeri en vooral de
hoofdlijn en het slot van Deuteronomium. De eerste
keer gaat het over een paar minder positieve avonturen van Gods volk. Wat gebeurde er? Wat leren wij van

de Israëlieten? Wat leren we over Gods karakter?
Iedereen is welkom om 10:00 uur of om 20:00 uur.
Leestip: Numeri 11; 13-14; 21:4-9.

Week van Gebed in Bouwlust
Binnenkort is het weer week van gebed. In onze
wijk zijn er enkele gebedsmomenten waar we
allemaal speciaal welkom zijn:
maandag 21 januari 2019, 19.30-20.30 uur, bij
Leven in Zuidwest, Sterrenoord 81A;
woensdag 23 januari 2019, 19.30-20.30 uur, in de
Shalomkerk aan de Vrederustlaan.
Sleutel is terecht
De vorige zondagsbrief bevatte een oproep in
verband met een verdwenen sleutel. Goed
nieuws: de sleutel (van het berghok) is terecht, en
bevindt zich weer in het kluisje. De code is op te
vragen bij insiders.
Sprekerscursus

Samen met de Vredekerk zijn we aan het verkennen of we dit voorjaar een toerustingscursus voor
sprekers kunnen organiseren. Het zal gaan om vijf
of zes avonden. De cursus wordt verzorgd door
het Evangelisch College (waar ook de Evangelische
Toerusting School bij hoort) en kost € 100,- voor
snelle beslissers. Zie voor verdere info:
https://www.evangelisch-college.nl/opleidingenen-cursussen/theologie/toerustingscursussprekers/algemeen/
Heb je belangstelling? Geef het even door aan
Ernst.

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

Korte ballade
Op een Bijbeltje, door de muizen aangevreten,
om hare nesten te verbeteren.
Wie zal 't verstand der muis doorgronden,
Die in den Bijbel heeft gevonden
Verzorging voor haar nageslacht?
Veel zachter slapen kindermuizen
Die tussen de profeten huizen,
Dan menig mens, in menig nacht.
Prins Jezus, zijt gij zo vergeten,
Dat thans de muizen Bijbels vreten?
Hierover heb ik nagedacht
Bij menig dag, in menig nacht,
En zie: een klein dier doet ons weten
Wat mensen zo vaak zijn vergeten:
Gods woord behoedt het nageslacht.
J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958)
uit: Winter-akoniet (1961)

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 opbrengst
is bestemd voor het project ‘Duurzaam Water’ van
Chris Onderstal.
Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk
Beresteinlaan 263, 2542 JG Den Haag
Dienst op zondag 10:00 uur
www.egmexoduskerk.nl
info@egmexoduskerk.nl
Administratieadres: Architect Dudoklaan 29, 2552 MV, Den Haag / Postadres: Rietvoorndaal 148, 2553 NN, Den Haag
IBANrekening: NL87 INGB 0003 1506 63 t.n.v. Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk, Den Haag
Voorganger: Ernst Zwart 06-37197325, ernst.zwart@hotmail.nl
Telefonisch spreekuur: dinsdag 8:30 – 9:30 uur, donderdag 12:30 – 13:30 uur
Recente preken uit de samenkomsten zijn te beluisteren via de website: http://www.egmexoduskerk.nl/preken.
Kopij en berichten voor de zondagsbrief uiterlijk donderdag naar Wim Zuidhof, egmexoduskerk@gmail.com, 070 3975241.
Adreswijzigingen mogen naar hetzelfde adres.

