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Website www.pkndebrug.nl 

ZONDAGSBRIEF 12 FEBRUARI  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:  Ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer  
Organist:   Henk Hoogendoorn      
Lector: Martha de Bont      
 

Orgelspel 
Stilte 
 
Mededelingen 
Gez. 213:1,2,3 
 
Stil gebed, votum en groet 
Ps. 65:1,2 
 
Leefregels van God voor de mensen 
Gez. 859:1,4 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Kindermoment 
Zingen Samen in het licht. 
 
Schriftlezing door lector 
- Psalm 1 
- Matt.5:1-12 
 
Gez. 996 
Verkondiging 
Gez. 835 
 
Dankzegging en voorbeden 
 
Ps. 84:3,6 
Zegen 
 

Beantwoord: Ja amen ja Halleluja 
Orgelspel 
 

Collecte  
1.   Hospice Fr. de Wind  
2. Diaconie 
3. Steuncollecte kerk 
 

Volgende week zondag EEN GROTE 
NOODHULPCOLLECTE 
Een zware aardbeving trof Turkije 
en Syrië in de nacht van zondag op 
maandag. Meer dan 20.000 doden, 
duizenden gewonden en nog eens 
duizenden mensen die dakloos zijn 
geworden en in de open lucht de 
vrieskou moeten doorstaan.  
Daarom zal er volgende week 
zondag 19 februari hiervoor 
EEN GROTE NOODHULPCOLLECTE 
gehouden worden. 
 
Berichten voor de gemeente 
Op 5 februari gingen de bloemen als groet 
naar fam. H.J. Molendijk. 
 
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  
 
Tussenstand actie Kerkbalans 2023 
Samen willen we werk maken van een 
gemeente, die geloof, hoop en liefde met 
elkaar deelt. Daarvoor is ook onze financiële 
bijdrage nodig. We hebben ons ten doel 
gesteld om €47.500 aan vaste vrijwillige 
bijdragen op te halen. Ook willen we samen 
het begrote tekort dekken van €4.367.. Zo 
kunnen we financieel gezond te basis leggen 
voor de toekomst van onze gemeente. 
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We zijn erg dankbaar dat we tot en met 
januari 2023 een totaalbedrag mochten 
ontvangen van €9.660,55 (20% van de 
begrote VVB). Alle gevers heel hartelijk dank!  
Wilt u vandaag nog geven voor de kerk van 
morgen? Maak dan uw bijdrage over op 
rekeningnummer NL 67 RABO 0373 7346 11 

t.n.v. Gereformeerde Kerk 
Sprang-Capelle o.v.v. VVB 
2023 of via iDeal door deze 
QR-code te scannen:  
of via deze betaallink. Wilt u 
structureel onze gemeente 

steunen en zekerheid bieden, dan is een 
periodieke gift (een vast jaarlijks bedrag de 
komende vijf jaar, volledig aftrekbaar) wellicht 
iets voor u. Neem daarvoor contact op met 
onze penningmeester, Johan de Bont: 
penningmeester@pkndebrug.nl.  
Dank u wel! 
 
De Veertigdagentijd komt eraan over 

anderhalve week. Lees je mee? 

De weken voor Pasen zijn traditioneel een tijd 

van inkeer en bezinning. Veel mensen laten 

bepaalde dingen staan – alcohol, suiker, vlees 

– of beperken de tijd die ze doorbrengen met 

televisie of social media. Dat geeft ruimte om 

van een afstandje naar ons leven te kijken en 

na te denken over vragen die er echt toe doen. 

‘Wie is Jezus?’ is zo’n vraag, en misschien nog 

belangrijker: ‘Wie is Hij voor mij en voor jou?’ 

De veertigdagentijd is een uitgelezen moment 
om stil te staan bij ons antwoord op die vraag. 
Het Bijbelgenootschap heeft een boekje 
uitgebracht met de titel: ‘Wie zeg jij dat Ik 
ben?’. Zeven weken lang lees je teksten uit het 
Oude en Nieuwe Testament, die allemaal hun 
eigen licht werpen op de vraag wie Jezus was 
en voor ons wil zijn. De korte uitleg en 
reflectievragen helpen je om op zoek te gaan 
naar je eigen antwoord op die vraag. 
Je kunt dat boekje zelf gratis bestellen via deze 
link: https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-
de-bijbel/40dagen/. We kunnen geen stapel 
ervan bestellen om uit te delen helaas.  
Zou je daar eens op een avond over 
doorpraten met anderen? Dat kan! Elke 
woensdagavond in de Veertigdagentijd, van 22 
februari tot en met 5 april, is de kerk open om 

een uurtje met elkaar hierover te praten. Ik 
bereid de tekst van de zondag voor om er 
samen met elkaar over te praten. Doe je mee? 
We beginnen 22/2 om 19.30u. Opgeven is niet 
nodig. Elke avond is los te bezoeken. 
Meer info vind je in Kontakt. 

ds. Otto Grevink 
 
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 
tnv 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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