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ZONDAGSBRIEF 22 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:     Mw. ds. M. A. Gouwens-de Gier, 
Schoonhoven.  Zij vervangt de zieke mw. ds. J.C.M. 
van der Wilt, Lage Zwaluwe 
Organist:   Cedrik Kerkdijk 

Lector:   Marjanne Dekkers 

Orgelspel 

Welkom  

In memoriam 

Lied 221 : Zo vriendelijk en veilig...,  

Stil gebed,  

Bemoediging en groet  

Klein gloria 

Psalm 139 : 1 en 2:  Heer, die mij ziet... 

Gebed om ontferming  

Lied 150a:  Geprezen zij God 

 

Gebed bij de opening van het Woord  

Kindermoment 
Kinderlied 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt 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. 

Evangelielezing Johannes 1 : 35 -51  

Lied 837 : 1 en 4:  Iedereen zoekt U  

Verkondiging,  

Lied 835 :  Jezus ga ons voor, 

Dankgebed, voorbeden, persoonlijk gebed    

en Onze Vader  

Collecte  

Slotlied 418 : 1, 2 en 3 : God schenk ons de kracht..  

Zegen 

Beantwoord: Ja amen ja Halleluja 

Orgelspel 
Collecte  
1.   Kerk 
2. Diaconie 
3. Steuncollecte kerk 
 
Berichten voor de gemeente 
Op 15 januari gingen de bloemen als groet naar  
mw. A. Roelofs-Kleer. 
 
Overlijden  
Op 15 januari overleed Albert Megens. Hij  werd 83 jaar. 
Hij was lid van de Rooms-Katholieke Kerk in 
Kaatsheuvel en regelmatig bezocht hij de 
vesperdiensten, waar hij ook aan meewerkte als 
voorganger, en kerkdiensten bij ons. Zijn waardering 
voor onze voorganger van vandaag, mw. ds. Gouwens-
de Gier uitte hij in een tekst in Kontakt en tijdens de 
vorige dienst waarin zij voorging. 
In de gebeden willen we hem gedenken. 
 
Huwelijksjubileum  
Op 17 januari waren Twan en Liesbeth Janssen-
Verhagen 12,5 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. 
 
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  
 

Huispaaskaars 

Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars aanschaffen. Een 

kleine versie (25 cm. hoog) van de kaars die met Pasen 2023 

in de kerk wordt gezet, met een afbeelding van het Lam 

Gods erop. 

U kunt de kaars bestellen door € 24,50 over te maken op 

rekening NL67 RABO 0373 7346 11 t.n.v. Gereformeerde 

Kerk Sprang-Capelle, met vermelding van uw adres. U kunt 

de kaars tot uiterlijk 17 februari 2023 bestellen. De kaars 

wordt dan voor Pasen bij u thuis bezorgd.  

Namens de Commissie Eredienst, 

Willie Verhoef 
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