17 November 2018
PREDIKBEURT
Br. Ron Bekkering
Predikantinleider: Br. Ayron Esclodina
PREDIKBEURT KOMENDE WEEK
Br. Raymond Tan
OPBRENGST COLLECTE
Zendingscollecte
: € 66,60
GIVT Zendingscollecte
: € 17,50 (bruto)
Gebedsdaggaven NUC
: € 890,00
GIVT Gebedsdaggaven NUC
: € 82,50 (bruto)
Gebedsdaggaven GC
: € 433,50
GIVT Gebedsdaggaven GC
: 5,00 (bruto)
Iedereen hartelijk dank voor zijn gift.
ZIEKEN
• Br. Co van Gorcum is in Huize Gooizicht te Hilversum aam het revalideren van zijn
operatie aan zijn heup die hij had gebroken tijdens een val.
• Br. Ed Mulder wordt a.s. dinsdag in het Diakonessenhuis te Zeist geopereerd aan een
dubbele liesbreuk.
Beiden sterkte en van harte beterschap gewenst.
KERSTDIENST 22-12
Sabbat 22 december hebben wij een kerstdienst, wij zijn druk met de voorbereidingen en
het belooft een mooie, afwisselende dienst te worden. Vanaf 10.00 uur bent u welkom en
kunt u wat te drinken krijgen met wat lekkers waarna wij om 10.30 uur met de dienst zullen
gaan beginnen.
SPECIALE DIENST 8-12
Sabbat 8 december hebben wij een speciale dienst. Zr. Renée den Hollander wordt dan
ingezegend als ouderling. Wegens ziekte van br. Lex van Dijk hebben we dit moeten
uitstellen en het is ons niet gelukt om een predikant te vinden voor in de ochtend.
Vandaar dat wij hebben besloten om een middagdienst te houden waar broeder Wim Altink
de overdenking, en de inzegening, zal verzorgen.
De dienst zal om 15.30 uur beginnen, er zal die sabbat geen lesbespreking zijn.
ORATIE BIJWONEN
Als u eens een oratie wilt bijwonen ter gelegenheid van een benoeming tot hoogleraar, bent
u uitgenodigd voor deze openbare lezing op woensdag 21 november, om 16:00 uur, in de
Oude Lutherse kerk aan het Spui te Amsterdam. Meer informatie is te krijgen bij Judith en
Dirk.
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SCHILDERSESSIE JEUGDLEDEN
Op 4 november hebben een aantal van de jeugdleden, een schildersessie gehad. Ze vonden
het ontzettend leuk om creatief bezig te zijn en misten toch eigenlijk een drieengelenboodschap in ons gebouw. In de Hamburgerstraat hadden we die wel en het leek
hen leuk om een eigen versie te maken. Na een korte Bijbelstudie gingen ze aan het werk
met symbolen en kleurbetekenissen. Dit werd een prachtig drieluik. Hieronder het resultaat
dat binnenkort in de kerk te zien is.

CREATIEVE SABBATSCHOOLBESPREKING
Op 15 december is er weer een creatieve sabbatschoolbespreking! Iedereen is van harte
welkom in zaal C tijdens de Sabbatschool. Je hoeft je niet aan te melden.
Deze keer gaan we aan de slag met de les van die week, maar wordt er ook aandacht
besteedt aan advent. Er is ruimte om te kiezen of bij beide dingen iets te maken. Een goede
voorbereiding van de les of het opschrijven van ideeën in de week van tevoren is belangrijk.
Dan is er meer inspiratie op de ochtend, zodat er drie kwartier creativiteit kan plaatsvinden.
Neem zelf een notitieblok of inspiratieboekje mee om schetsen in te maken.
(Info bij Celine van Valen)
FILMAVOND
Ben je vrij in de avond van 24 november? Dan ben je vanaf 19.00 uur welkom om bij Marcel
en Irene thuis om een christelijke film te komen kijken. De film heet I CAN ONLY IMAGINE,
naar het wereldberoemde gelijknamige lied van Mercy Me. Een film over muziek en
inspiratie. Kijk hier voor een trailer: https://youtu.be/OsMyv9Q4_OU
Als je komt, laat het dan weten via vanvalenmarcel@gmail.com of bel 1 van ons. We hopen
je te zien!
ADRA KERSTDOZENACTIE
Vandaag is de laatste dag om spullen in de dozen te doen voor ADRA Kerstdozenactie.
AGENDA
Datum
01-12
08-12
15-12

Onderwerp
Kerkdienst door KSS
Speciale kerkdienst
Collecte ADRA

Waar / Bij wie?
Triumfatorkerk
Triumfatorkerk
Triumfatorkerk

Tijd
15.00u
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