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Koffiedrinken in Pastorie.
Na afloop van de morgendienst wordt u van harte uitgenodigd om in de pastorie koffie te komen drinken.
Ziekenhuispatiënten:
Zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Dinsdag a.s., 19 november, wordt in het Maasstadziekenhuis voor een heupoperatie opgenomen Mw. A.
Pons, Ring 64. Wanneer er geen complicaties optreden hoopt zij eind van die week weer thuis te komen.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
De bloemen gaan als groet van ons als gemeente naar:
Mw. H.J. Koert – Sekeris, Burg. van Esstraat 205 en naar
Dhr. P. Rafel, Eibergenstraat 15.

Morgendienst 09.30

Avondbijeenkomst 18.30

Voorganger: Ds. J. van Walsum,
Alblasserdam
Organist: de heer A. den Ouden

Voorganger: Ds. A.L.A. den Besten,
Rotterdam-Zuid
Organist: de heer A. den Ouden

Psalm 75: 1 en 2
Psalm 75: 7
Gezang 460: 1
Gezang 460: 5
ELB 448: 1 en 2
Gezang 462: 1 en 4
Gezang 63:
Gezang 262: 1 en 3
ELB 405:

ELB 218: 1
Psalm 33: 1 en 2
Gezang 399: 2
Psalm 25: 4, 5 en 6
Gezang 440:
ELB 218: 2 en 3
Schriftlezing:
1 Timotheus 3 : 1 – 16

Schriftlezing:
Romeinen 13 : 11 - 14
Mattheus 25 : 1 – 13
Opbrengst Zondagsschool collecte:
In de afgelopen periode zijn wij bij u aan de deur geweest om een bijdrage te vragen voor het werk van de
zondagsschool. Na een eerste voorlopige telling kunnen we u bekend maken dat er een bedrag van €
935,11 is opgehaald. Zodra het totaalbedrag bekend is zullen wij u dit bekend maken. Bedankt voor uw
giften die het werk van de zondagsschool en het kinderkoor Timotheüs mogelijk maakt.
Afkondigingen en Zondagsbrief van zondag 24 november.
Wanneer u een bericht heeft voor afkondiging en/of de Zondagsbrief van volgende week zondag 24
november wordt u vriendelijk verzocht dit uiterlijk vrijdagavond 22 november te willen doorgeven aan
ouderling B. Koert.
Telefoonnummer 2 95 02 38 of via E-mail b.koert@upcmail.nl

Hartvulling
Filippenzen 1: 4-6
4 immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, 5 wegens uw deelhebben aan de
prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat
Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

