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Koffiedrinken
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie of thee.
Ook op de kinderen is gerekend.

Ziekenhuispatiënten
De heer J.A. Molendijk, Het Havenlicht kamer 208 is weer opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis.

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Familie van Poppel, Ring 243 en naar
De heer A.C. Koster, Cremerstraat 153.

Uitnodiging voor een avond over het nieuwe liedboek
Diverse protestantse Kerken hebben besloten dat er een nieuw Liedboek gaat komen.
Op 25 mei a.s. gaat het verschijnen. Hoe gaat dat Liedboek eruit zien?
Wat zal er anders zijn dan in het huidige Liedboek?
Op deze avond kunnen veel vragen worden gesteld en worden beantwoord. Maar we gaan vooral ook veel
zingen om zo al iets te proeven van wat er gaat komen.
Oude en nieuwe liederen.
Het koor "Canticum" zal meewerken aan deze avond en ons zeker helpen om al een beetje vertrouwd te
raken met de nieuwe melodieën.
Het belooft een bijzondere en leerzame ontmoeting te worden.
De leiding van de avond is in handen van Ds. Pieter Endedijk uit Arnhem, coördinator van het
project "Nieuw Liedboek".
We hopen dat we velen van u mogen begroeten. Weet u van harte welkom!
De avond is op donderdag 7 maart 2013 van 20.00 uur tot 22.00 uur in de kerkzaal van de Eben- Haëzer
Kerk (Geref. kerk) aan de Pastoriedijk 340.

Koffieochtenden in de Heuvel
Op woensdag 6 maart is er weer een koffieochtend in de Heuvel van 10.00 tot 12.00 uur.
Kom gezellig een keertje langs voor een bakje koffie of thee.

Herinnering gemeenteavond
Hierbij wordt u herinnerd aan de gemeenteavond die gepland staat voor dinsdag 19 maart a.s.
De voorbereidingen hiervoor zijn volop aan de gang en daardoor kan er over het definitieve programma
nog niets concreet worden vermeld.
Wel is zeker dat de “profielschets” voor een nieuw te beroepen predikant gepresenteerd zal worden
evenals het op te stellen “beleidplan”.
Het voornemen is om vanaf 19.30 uur de inloop te hebben voor de koffie/thee zodat er om 19.45 uur kan
worden begonnen. Om uiterlijk 21.45 zal de avond worden afgesloten.
Op de zondagsbrief van zondag 17 maart zal het definitieve programma en agenda worden
vermeld.

Morgendienst – 9.30 uur
Voorganger: Ds. A. Naijen, Andel
Organist: de heer A. den Ouden

Avondbijeenkomst – 18.30 uur
Voorganger: Ds. C. Hendriksen, Woudrichem
Organist: de heer W.A. Ketting

Psalm
92 : 1 en 2
Psalm
48 : 1 en 3
Psalm 119 : 45
Kinderlied Paasproject
Psalm 141 : 1, 6 en 8
Gezang 110
ELB
381 : 1 en 3
Gezang 182 : 1, 3 en 6
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Schriftlezing:
- Marcus 14 : 32 – 42
- Hebreeën 4 : 14 – 5 : 10

Schriftlezing:
- Mattheus 26 : 47 – 56
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