Mededelingen voor zondag 14 april 2019
(Suggestie) Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst op de 6e zondag van de 40 dagentijd.
Wij worden allen verwelkomd door het licht van Gods aanwezigheid, waarvan de vlam van de
paaskaars getuigt. Een hartelijk welkom aan allen die nu meekijken of op een ander moment met
ons verbonden zijn.
Ik heb voor u de volgende mededelingen:.
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet en bemoediging naar mw. M.L. de Klerk-Barendregt,
Leerlooierij 41 De kaart voor het schrijven van uw persoonlijke groet ligt bij het lief en leedbord Wie van u
wil de bloemen namens onze gemeente bezorgen?
A.s. woensdag is er weer een sobere maaltijd. De intekenlijsten liggen op de tafel in de hal.
U wordt van harte uitgenodigd voor het paasontbijt op paasmorgen om half negen. U kunt zich nog tot
uiterlijk aanstaande woensdag opgeven op de lijst in de ontmoetingsruimte of bij Riet Plugge.
Vanmorgen na de dienst is er om 12.00 uur weer HEILIG VUUR in de Voorhaven. Het thema voor deze
jongerenviering is ‘Keuze stress’. Zit je op het voortgezet onderwijs dan ben je van harte welkom.
Een aantal jongeren vertrekt vanaf Carnisse Haven a.s. donderdag 18 april om 19.00 uur per fiets naar het
NS station om The Passion 2019 live bij te wonen.
Ook dit jaar kunnen jongeren in de paasnacht van 20 op 21 april de nacht doorbrengen in de kerk.
In de Paasnacht wordt het nieuwe licht van de Paaskaars in de kerk gebracht. We krijgen vanuit de
Paasnachtdienst de opdracht mee, te waken bij dit licht, tot de nieuwe dag aanbreekt en het Paasfeest gevierd
wordt. Naast deze opdracht brengen we de nacht op een passende manier door. Jongeren tussen 11 en 20
jaar die hieraan deel willen nemen, kunnen zich tot maandag 15 april opgeven bij Arnold Sluijs.
Er is kindernevendienst voor de alle groepen . De collecte is daar voor de Stichting Teach.
De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie: jongeren doorleven het paasverhaal.
De tweede collecte is voor de Kerk en bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor PKN Jop landelijk
jeugdwerk
Deze mededelingen kunt u ook nog eens nalezen op onze website; carnissehaven.nl
Voorganger is : ds. Bert de Wit
Organist is
: Jan van der Meer
Ik ben Aad Boonstra en mag vanmorgen uw ouderling van dienst zijn.
Om ons voor te bereiden op deze dienst zullen we een ogenblik stil zijn. Laten wij stil worden voor God…
Als aanvangspsalm zingen we: lied 118: 8 en 9 De steen, die door de tempelbouwers….
Wij wensen elkaar een gezegende dienst.

