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De kerkenraad van de Levensbron heet u/jou van harte welkom, in het bijzonder ook de gasten!
 Bloemengroet:
De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar Mw. H. J. van Zoeren-Stoutjesdijk,
Multatulistraat.

 Overleden:
Donderdag 24 januari overleed ons gemeentelid Helena Wilhelmina van Die-Molenaar. Wij zullen haar in deze
dienst gedenken.
 Meeleven:
Mw. M. Hollestein - Levering (Torenmolen) verblijft momenteel in Woonzorgcentrum de Elf Ranken,
Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht.
 Themabijeenkomst Vieren van het begin van een mensenleven in de kerk:
Vandaag is er een themabijeenkomst voor ouders met kinderen en andere belangstellenden vanaf 11.00 - 12.30 uur
waarin we met elkaar van gedachten wisselen over de vraag: Hoe vieren we het begin van een mensenleven in de
kerk? We kijken naar de verschillende symbolen die we hiervoor gebruiken. Het uitwisselen van ervaringen staat
centraal. Oppas voor je kinderen zal aanwezig zijn.
 Muziek-Missie dienst zondag 10 februari 9.30 uur Levensbron:
Op zondagochtend 10 februari een heel ander soort dienst. 4Tune, een muziekgroep uit Hardinxveld, heeft een
thema-dienst gemaakt rondom het lied: ‘Temporary Home’ van Carrie Underwood. Omdat we weten dat na dit
tijdelijk leven niet alles voorbij is geeft dat gegeven ons ook troost en vertrouwen. Dat klinkt ook door in de
eigentijdse popmuziek met nummers van o.a. Coldplay en Bløf. Het wordt een bijzondere dienst, waarvoor u gerust
ook niet-kerkgangers kunt uitnodigen. De kinderen blijven in deze dienst in de kerk; we denken dat het voor hen ook
leuk is om de dienst mee te maken; zij kunnen evt. achter in de kerk tekenen of kleuren.
 Gezinsontmoeting Oud Hollandse Spelletjes:
Zondag 10 februari is er weer een gezinsontmoeting tussen 11.30-13.30 uur. Kinderen, jongeren en volwassenen
hebben allemaal eigen talenten, dat waar jij goed in bent. God heeft je dit gegeven. In Matteüs 25: 14-30 vertelt
Jezus de vergelijking van de talenten. Bij de Oud Hollandse spelletjes ontdek jij waar jij goed in bent. Én het is
natuurlijk super gezellig om samen spelletjes te doen. De gezinsontmoeting is er voor iedereen; voor (groot)ouders
en hun (klein)kinderen en andere belangstellenden. Aanmelden uiterlijk 6 februari. Meer informatie en aanmelden
bij Jolanda v/d Pol, jeugdwerker@levensbron.nl of 06-37474733.
 Groothuisbezoeken februari-maart 2019:
Ook dit jaar wordt u weer uitgenodigd om deel te nemen aan een groot-huisbezoek. De uitnodiging zit weer bij de
Toekomst. Het thema is dit jaar: “Een goed geloofsgesprek”. Het gaat om de volgende avonden: do 14 feb, di 5 mrt,
zo 10 mrt, do 14 mrt, zo 17 mrt. U kunt zich opgeven bij: Hanneke de Klerk, tel. 432180, e-mail:
hannekedw59@gmail.com of bij Jan en Els Huisman tel. 490401, e-mail jhuisman3@chello.nl Ook worden er twee
middagbijeenkomsten gehouden voor de bewoners van de Riederborgh en Reyerheem. Hiervoor volgen nog aparte
uitnodigingen.

 Weekagenda:
Zondag
3 feb
Zondag
3 feb
Zondag
3 feb
Maandag
4 feb
Dinsdag
5 feb
Dinsdag
5 feb
Dinsdag
5 feb
Donderdag 7 feb

11.00 uur
11.00 uur
15.30 uur
19.00 uur
19.15 uur
19.30 uur
19.30 uur
18.00 uur

Donderdag 7 feb

19.45 uur

Gespreksgroep
Themabijeenkomst: Vieren van het begin van een mensenleven in de kerk
Dienst in Reyerheem H.A.
Clubavond (8-12 jaar)
Mozaïekgroep Scherven en Geluk
Repetitie Chr. Gemengd koor de ‘Levensbron’
Catechisatie verstandelijk beperkten
Ophalen oud papier in West en ’t Zand, of afgeven van 18.00 uur tot 18.30
uur aan de Anna. Bijnastraat, naast de kerk
Vergadering Kleine Kerkenraad

Zondagsbrief graag vóór donderdag 13.00 uur sturen aan zondagsbrief@levensbron.nl. Meer informatie vindt u op www.levensbron.nl,
www.vrede-met-u.nl of in De Toekomst

