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ZONDAGSBRIEF – 6 JANUARI 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst:
Voorganger: ds. H.J. Inkelaar uit
Oudenbosch.
Organist: Jos Dekkers
Collecten:
1. Speciale diensten
2. Alg. onderhoud
3. Exploitatie

De dienst
Welkom en mededelingen
de gemeente gaat staan

Lied 113: 1,2
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein gloria gemeente gaat staan
Gebed van toenadering
Genadeverkondiging
Lied 938
Leefregel
Lied 210: 1,2,3
Gebed
Kinderlied 520: 1,5,6
Lezing OT: 2 Samuel 5: 1-5 door
Jan de Gruijter
Zingen: Lied 78:25
Lezing NT: Lukas 3: 15-20 en 23
(voorganger)
Lied 518: 1,4
Verkondiging
Lied 18: 8,9

Onze Vader
Slotlied 985 de gemeente gaat staan
Zegen
Gezongen Amen
Berichten voor de gemeente
Graag willen we u veel heil en zegen
wensen voor het nieuwe jaar.
We willen bedanken voor alle
hartverwarmende blijken van
medeleven.
We weten ons gesteund door uw
gebeden.
In Christus verbonden,
Jaap en Aline Bol
Agenda:
Maandag: 20.15 uur Moderamen
Woensdag: 10.00 uur Inloopochtend
• Volgende week zondag 13 januari
gaat voor dhr. J. Lankhaar uit
Wijk en Aalburg
Bevestiging en aftreden
ambtsdragers
Vanwege de ziekte van ds. Bol zal de
bevestiging en het aftreden van
ambtsdragers plaatsvinden in de dienst
20 januari a.s.
De voorganger is dan ds. H.J. van Kapel
uit Waspik.

Gebeden
Dank
Voorbeden
Stil gebed
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Wegens ziekte van Ds. Jaap Bol
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
nemen waar Henk Hoogendoorn tel. 273413
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Jubileum ds. Cees ´t Lam

Kwijt geraakt.

Op 16 januari 1994 werd hij als
predikant bevestigd. Op 20 januari a.s.
wordt aandacht besteed aan het 25
jarig jubileum in de kerkdienst waarin
hij voor zal gaan.
Deze vindt plaats in de
Hoofdstraatkerk, Hoofdstraat 95 in
Hoogeveen, ingang Stoekeplein 4,
aanvang 9.30 uur.
Na afloop van de dienst kan hij worden
gefeliciteerd in het Herman
Bavinckhuis.
Het wordt op prijs gesteld als bezoekers
zich aanmelden via de mail scribahoofdstraatkerk@pknhoogeveen.nl.
Jammer genoeg valt dit samen met
onze dienst waarin een ambtsdrager
wordt bevestigd en anderen aftreden.

Sinds het seniorenkerstfeest mis ik mijn
flexibele kunststof doos van ca. 22 x 27
cm. Een hoge doos is het van
Tupperware.

Catechese
De catechisatie zal vanwege de ziekte
van ds. Bol door Maaike van Wijk
worden hervat.
Dat zal zijn op 29 januari, 12 en 26
februari om 19.00 uur.
Autodienst:
13

jan. H. Schouten tel
857741

Concert NEVA-ENSEMBLE
Vanavond om 20.00 uur geeft het
Neva-Ensemble uit St. Petersburg
een concert in onze kerk.
Nadere informatie zie
“Kontakt”dec/jan. Nummer blz 23.

Wie heeft hem per abuis meegenomen.
U kunt mij bellen op nr. 0416-281147,
of hem terugzetten in de keuken van de
kerk.
Ik hoop dat hij terug komt want hij is
altijd in gebruik.
Alvast heel hartelijk dank.
Marjanne Dekkers

