Mededelingen voor zondag 18 september 2022
(Suggestie) Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst, waarin we de Maaltijd van de
Heer vieren.
Wij worden allen verwelkomd door het licht van Gods aanwezigheid, waarvan de vlam van
de paaskaars getuigt. Een hartelijk welkom aan allen – hier in de kerk en hen, die de
dienst thuis bijwonen.

Ik heb voor u de volgende mededelingen:.
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet en bemoediging naar mw. Alide Heule
In de hal ligt ook de kaart voor het schrijven van een persoonlijke groet . Wie van u wil de
bloemen namens onze gemeente bezorgen?
A.s. zondag 25 sept is er gemeentezondag. Na de eredienst is er een gezellig samenzijn incl. zelf
meegebrachte maaltijd. We zoeken nog mensen die iets lekkers willen bakken voor bij de koffie.
Info en opgaaf bij Nel Vis.
Op woensdag 21 september 2022 is het Wereld Alzheimer Dag. In Carnisse Haven is dan om twee
uur ’s middags de muzikale theatervoorstelling ‘Helderman’ te zien door Thomas Borggrefe. De
voorstelling gaat over een musicus die lijdt aan dementie. ‘Helderman’ gaat over vergeten,
gelukkig-zijn, muziek, ontreddering en het zoeken naar de grens van leven en dood. Na afloop van
de voorstelling gaat Thomas Borggrefe in gesprek met het publiek. De kaartjes kosten vijf euro
inclusief een drankje en op veler verzoek kunnen er nu ook kaartjes aan de zaal gekocht worden.
Er is kindernevendienst voor de kinderen in de kerk. De collecte daar is voor de stichting Teach.
Voorganger is : mevr. ds. Lyonne Verschoor- Schuijer
Organist is : Jan van der Meer
Ik ben Henk Groenveld en mag vanmorgen uw ouderling van dienst zijn.
Deze mededelingen kunt u ook nog eens nalezen op onze website; carnissehaven.nl
Als aanvangslied zingen we : Zomaar een dak…… NL 276: 1 en 3
Namens de kerkenraad een gezegende dienst toegewenst.

