
Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o. 
Website www.pkndebrug.nl 

ZONDAGSBRIEF 15 JANUARI  2023  
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contact :                                                                      Kopij inleveren tot  vrijdag 17.00 uur                                        
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,                  via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl 
ottogrevink@gmail.com 
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413 
b,g.g. Matty Zoutewelle,     tel. 274119 
                          

                                                           
                                                                                 

Voorganger:  Dr. J. van Eck, Lexmond 

Organist:  Jos Dekkers 

Lector:  Jan de Gruijter 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Ps. 66: 1, 2 
Drempelgebed 
  
Ps. 66: 3, 7 
Kyriëgebed 
  
Gez. 902: 2, 5 (Is God de Heer maar voor mij) 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
  
Kindermoment 
Kinderlied 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het 

licht. Dat licht verteld ons iets van God.  

Op hem zijn wij gericht. 

Wij geven Gods verhalen door.  

En wie zich openstelt ervaart misschien een 

beetje licht door wat er wordt verteld 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft 

zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar 

het is voor allemaal 

 
1e Schriftlezing: Exodus 15:1-19 door lector 
Gez. 151: 1, 2 (Ik zing voor de Heer) 
  
2e Schriftlezing: Openb. 19: 11-16 
Gez. 151: 4 
  
Preek over het eerste Schriftgedeelte, met 
name vers 13. 
Gez. 905: 1, 3 (Wie zich door God alleen laat 
leiden) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  
Onze Vader. 
Gez. 838: 1, 4 (O grote God die liefde zijt) 
  
Zegen  
Beantwoord: Ja amen ja Halleluja 
 
Orgelspel 
 
Collecte  
1.   PKN ondersteuning 
2. Kerk 
3 Steuncollecte kerk 
 
Collecten: 
De eerste collecte is bestemd voor de 
Protestantse Kerk Nederland. 
Binnen de Protestantse Kerk zijn 
tienduizenden vrijwilligers actief, zowel 
vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op 
allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire 
presentatie, van diaconaat tot jeugdwerk en 
van bestuur tot beheer. Het is 
verantwoordelijk werk. Daarom is het 
belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn 
toegerust. De Protestantse Kerk voorziet 
hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. 
Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals 
hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën 
opdoen en ervaringen uitwisselen. 
De tweede collecte is bestemd voor de Kerk en 
de derde collecte is de steuncollecte. 
 
 
Berichten voor de gemeente 

 
Op 8 januari gingen de bloemen als groet naar 
fam. T. Veenstra. 
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Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 36422405) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: telefonisch 
06 83446753; e-mail dsgvanderlinden@gmail.com  

Henk Hoogendoorn 
 
Beste gemeenteleden, 
 We willen u en jou graag uitnodigen op een extra 
gemeenteavond op dinsdag 17 januari om 
20.00u in onze kerk. 
Onze situatie bekijkend, vinden wij als kerkenraad 
dat we een aantal zaken met u en jou als gemeente 
willen delen. Ook onze kerk komt niet uit onder 
hoge energieprijzen en de inflatie. We zijn 
genoodzaakt om de financiële zaken goed onder de 
loep te nemen en een aantal besluiten te nemen. 
Kijkend naar het toekomsttraject dat we als 
gemeente in willen gaan, hebben we iedereen nodig 
en daarbij vinden wij een stuk communicatie heel 
belangrijk. 
We hopen dat we u en jou zien op de gemeente 
vergadering, wees betrokken en denk mee. 
 Groeten vanuit de kerkenraad, 
Brenda Kerkdijk 
 
 
VVB 
Denkt u nog aan uw VVB betaling voor 2022? 
Maak uw bijdrage over op bankrekening 
NL67 RABO 0373 7346 11 t.n.v. Gereformeerde Kerk 
Sprang-Capelle. 
Uw toezegging voor 2023 kunt u mailen 
naar penningmeester@pkndebrug.nl  
o.v.v. uw naam en  “Mijn VVB toezegging 2023 
bedraagt €....” 
 
Erwin Korver, boekhouder 
Johan de Bont, penningmeester 
 
Vakantieweek 
Ook dit jaar organiseert de Interkerkelijke 
Stichting Vakantieweek Lichamelijke 
Gehandicapten in het Land van Heusden en Altena 
en de Langstraat een vakantieweek, te houden in 
"Het Nieuwe Hydepark" in Doorn in de week 
van 25 maart t/m 1 april 2023. 
De eigen bijdrage voor deze vakantieweek in 2023 
bedraagt € 500,= p.p., inclusief een reunie die in 
oktober 2023 zal plaatsvinden. Ook jongere 
mensen met een lichamelijke beperking kunnen 
hieraan deelnemen.  
U kunt zich hiervoor opgeven tot 9 januari a.s. 
! bij Jenny Verhagen, tel 06-44574139. 

Alle aangemelde personen ontvangen persoonlijk 
bericht van de stichting. 
 
Van het Vakantiebureau is de gids "aanbod 
diaconale vakanties van Het Vakantiebureau in 
2023" ontvangen. Deze is bedoeld voor zowel 
senioren met een zorgbehoefte als senioren zonder 
zorgbehoeften. Deze gids heb ik ter inzage 
achterin de kerk gelegd. 
Jenny Verhagen 
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