Zondagsbrief van de Immanuelkerk

De viering staat in het teken van de doop van Ruben (4), Amber (3) en de vier maanden
jonge Heleen Teunissen van Manen. We beginnen met het begin en zingen als eerste lied:
‘In het begin lag de aarde verloren / in het begin in de duisternis; / God sprak zijn woord en
het licht werd geboren, / ’t licht dat vandaag onze dag nog is’. In het midden van de viering
volgen dan de openingsverzen van het Johannes-evangelie over het Woord dat mens is
geworden (Johannes 1:1-9). Na de verkondiging komt lied/psalm 100 met in het vierde
couplet de woorden ‘elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw’.
Hiermee zijn wat tipjes van de sluier opgelicht over de viering. Hopelijk ben je, bent u, in de
gelegenheid de dienst bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid de doopouders Teunis en
Elsje de hand te drukken en gelegenheid na te praten over de dienst, bij te kletsen of nieuwe
contacten te leggen
Van harte een goed weekend en zegen van de zondag toegewenst!
Dominee Wim Dekker
Pastoraat inde tussengeneratie–Zondagmiddag 18 november
Je bent zondagmiddag welkom in de Immanuelkerk voor een ‘pastorale borrel’ tussen 15.0017.30 uur. Kun je niet maar heb je wel belangstelling voor een vervolg, laat het dan weten.
Als je sowieso komt, hoor ik het ook graag! Meer info in de laatste SAMEN.
Trouw aan onze traditie: de Adventsviering
Op dinsdagmiddag 18 december a.s. wordt de Adventsviering in de Immanuelkerk gehouden
en wel vanaf 14:30 uur.
Het inschrijfformulier is bij de SAMEN van deze maand gevoegd.
Namens de Werkgroep Adventsviering 2018
Carolien Welting, coördinator.

Agenda
Zondag

18 -11 '18

10.00 - 11.00

Kerkdienst met Ds. Wim Dekker
Collecte 1. eigen kerkelijke gemeente.
Collecte 2. bloemenfonds

15.00 - 17.30

Pastoraat in de tussengeneratie

Maandag

19-11 '18

20.00 - 22.00

Contact '96

Dinsdag

20-11 '18

14.00 -16.00

Open Kerk

14.00 - 16.00

Soos

Woensdag

21-11 '18

20.00 - 22.00

Repetitie Immanuelkoor

Donderdag

22-11 '18

10.00 - 12.00

Open Kerk

20.00 - 22.00

Repetitie Multiple Voice

10.00 - 11.00

Kerkdienst met Ds. Wim Dekker

15.00 - 17.00

Mini- korenfestival

Zondag

25-11 '18

18 november 2018

Kopie van de mededelingen en berichten die ook in de elektronische
nieuwsbrief staan.

