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Missie/evangelisatiedienst
Voorganger
: Muziekgroep 4Tune
Ouderling van dienst : René v.d. Lugt
Diaken
: Alexander Monster
Kindernevendienst : De kinderen blijven in de kerkzaal
Tienerdienst
: De tieners wonen deze dienst in de kerkzaal bij
Studio
: Leen Groeneveld
Collecten
: 1) Missie/Evangelisatie; 2) Kerk
Koster
: Theo Bode

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. J. Vlieg-Vlot, Vondellaan.

 Overleden:
Afgelopen donderdag 7 februari overleed ons gemeentelid Piet Katsman op 78 jarige leeftijd. Woensdag 13 februari
om 11.00 uur is er hier in De Levensbron een dankdienst voor zijn leven. Piet wordt na de dienst naar het
crematorium gebracht. In de hal van de kerk is er dan gelegenheid om de familie te condoleren. Piet wilde in plaats
van bloemen een gift voor Hospice de Cirkel in Hendrik–Ido-Ambacht.
 Meeleven:
Dhr. Jan Krop (Het Sonnet) is na een TIA ter revalidatie opgenomen in Zorghotel Swinhove, Plantageweg 3, 3333 GZ
Zwijndrecht. Het lijkt ondertussen gelukkig weer wat beter te gaan. We wensen hem en zijn vrouw Corry sterkte en
zegen toe!
 Gezinsontmoeting Oud Hollandse Spelletjes:
Vandaag 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.
 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
10 feb
Zondag
10 feb
Maandag
11 feb
Dinsdag
12 feb
Dinsdag
12 feb
Dinsdag
12 feb
Dinsdag
12 feb
Woensdag 13 feb
Donderdag 14 feb
Donderdag 14 feb

11.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.15 uur
19.30 uur
19.45 uur
09.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Gezinsontmoeting
Leergroep Violet Christendom
Clubavond (8-12 jaar)
Mozaïekgroep Scherven en Geluk
Repetitie Chr. Gemengd koor de ‘Levensbron’
Vergadering CvK
Uiterste inleverdatum De Toekomst
Pastorale Raad
Redactie De Toekomst
Vergadering Diaconie

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

