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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017 
Het Meulenbelt 

Met de voorganger, Fons Heerink, is onderstaande liturgie afgesproken voor de dienst van 12 maart in het 

Meulenbelt. 

1. Voor aanvang van de dienst:  nr. 078   Veni Jesu 

2. Bij het aansteken van de kaarsen: nr. 323   Licht dat ons aanstoot in de morgen 

3. Tussenzang:                                    nr. 352   Mijn Herder is de Here God 

4. Acclamatie bij de voorbeden:          Heer onze God, wij bidden U verhoor ons (367e LvK) 

5. Na de voorbeden:                            nr. 186   Gebed van Bortnianski 

6. Tijdens de collecte:                          nr. 215   Heer, ik hoor van rijken zegen 

7. Tijdens de communie:                      nr.166    Er is een God die hoort 

8. Slotlied:                                           Ga met God en hij zal met je zijn (416 LvK) 

De nummers 2, 4 en 8 zijn samenzangnummers 

Je kunt de stukken op deze volgorde in je koormap doen. 

De dienst begint om 10.30 uur en je wordt verzocht om 09.45 uur aanwezig te zijn. 

We treden op in ons koorkostuum met paarse vlinderdas, paarse pochet en zo mogelijk paarse manchet 

knopen. 

 

Ziekenboeg. 

Met de gezondheid van Hendrik Jan Vrielink wil het nog niet zo erg vlotten. Hij heeft een wond aan zijn been 

die moeilijk geneest. De longfunctie is niet optimaal en de bloedwaarden zouden ook beter kunnen. We 

wensen hem van harte beterschap toe. 

 

Onderstaand een paar zaken om al vast te noteren in je agenda. 

Jaarvergadering 

De jaarlijkse ledenvergadering houden we op maandag, 27 maart. a.s. om 20.00 uur in het St. 

Jansgebouw. 

De uitnodiging, agenda, notulen, jaarverslag en jaarrekening en begroting worden tijdig toegezonden 

 

Korenfestival 

Het Korenfestival is dit jaar op zaterdagmiddag 22 april in de Gereformeerde Kerk. Aan ons repertoire 

wordt gewerkt. 

 

Dodenherdenking 

Traditiegetrouw werken we weer mee aan de dodenherdenking op donderdag 4 mei. 

 

Een hartelijke groet van Henk Lubberding 
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