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Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Op zondag 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken wij de mensen die 
gestorven zijn in het afgelopen kerkelijk jaar. Wij noemen hun namen voor Gods aangezicht en 
te midden van de gemeente en de nabestaanden, voor zover die aanwezig kunnen zijn. Het 
blijft in het bijzonder in deze gedachtenisdienst altijd weer een kwestie van zoeken naar de 
juiste toon, in de lezingen, de liederen, de preek en de muzikale bijdragen. Wij hopen dat wij 
deze ook dit jaar zullen vinden. Wij lezen, in afwijking van het leesrooster, Jesaja 60: 1-3 en 19-
22 en Matteüs 5: 1-12 (de zaligsprekingen). Wij zijn blij dat zowel de Holy-Cantorij onder leiding 
van Piet George Klootwijk als de Vredescantorij onder leiding van Jaap van Toor hun 
medewerking verlenen aan de dienst. Voorgangers zijn kerkelijk werker Petra Nijboer en de 
wijkpredikant, Erwin de Fouw. 
In het Zonnehuis gaat in een oecumenische viering om 10.15 uur de heer A. de Bruijn voor. 
 
Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
Zaterdag  2 december staan de containers weer klaar op de stoep voor het Kerkcentrum. 
Papier en karton kan worden ingeleverd van 9.00-11.30 uur. 
Opbrengst:  in de maand oktober was de opbrengst € 357,20 over 6.08 ton. (58,75 per ton) 
Giften: we mochten de volgende giften ontvangen: € 50,00 + 55,00 + 5.00, bestemd voor 
Algemene Zaken, € 100,00 bestemd voor het  Broodproject. Collecte Drieënhuizen: € 231,00. 
Alle goede gevers onze hartelijke dank. 
ROEMENIË CAFÉ: op bovengenoemde zaterdag is ons Roemenië Café weer geopend. U kunt 
er terecht voor een praatje onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. Tevens kunt u  
de door u bestelde wijn afhalen. Vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar.  
Tot ziens in het Roemenië-Café op zaterdag 2 december . 
Een hartelijke groet van de Roemenië-Werkgroep 
 
 
 
 
 
 
 
 


