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ZONDAGSBRIEF – 10 FEBRUARI 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst:

De Barmhartige Samaritaan
Voorganger: Dhr. R. Favier, Groot
Ammers
Organist: Cedrik Kerkdijk
Collecten:
1. Kerk
2. Alg. onderhoud
3. Exploitatie

De dienst
Orgelspel
Welkom
Aanvangslied: Ps 89:1,5
Votum en groet
Klein Gloria
Lied: Psalm 89:6
Gebed om vergeving
Genadeverkondiging
Lied 902:1,2,3 Is God de Heer maar
voor mij..
Leefregel Rom 12: 9-13
Gebed om Heilige Geest
Kinderen gaan naar de
kindernevendienst-ruimte
Kinderlied 806: 1, 2, 3
Schriftlezing OT Deut 6: 4-9 door Jan
Korver
Zingen lied 314:1,2,3 Here Jezus om
uw Woord...
Schriftlezing Evangelie: Luc 19:25-37
Zingen: Evang. liedbundel 402: 4,5,6
Toen ik naar mijn naaste zocht..
Preek

Zingen: lied 320: 3,4 Wie oren om te
horen heeft....
De kinderen komen weer terug in de
kerk
Gebeden (Dankgebed, voorbeden, stil
gebed, Onze Vader)
Collecte
Slotlied: 146C : 1, 3 Alles wat adme
heeft love de Here..
Zegen (beantwoord door lied 415:3)
Agenda:
Maandag:
•

Volgende week zondag 17 februari
gaat voor Ds. A. Rooze, Tilburg

Zieken:
Br. Gerard Boersma is met
longontsteking opgenomen in het
ziekenhuis.
Catechese
Dat zal zijn op 12 en 26 februari om
19.00 uur.
Autodienst:
17 febr. R. Visser

tel 274018

Collectemunten
Beste lezer,
Graag maak ik u attent op het gebruik
van collectemunten die u tijdens de
kerkdienst kunt gebruiken in plaats van
muntgeld.
Wist u trouwers dat er meer muntgeld
dan kleingeld in de collectezakken gaat.
De voordelen voor u:
Het bedrag is nog steeds fiscaal
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Wegens ziekte van Ds. Jaap Bol
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
nemen waar Henk Hoogendoorn tel. 273413
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
of Matty Zoutewelle tel. 274119

U kunt deze munten gebruiken
voor alle collecten in onze kerk
U hoeft zondagsmorgens niet te
zoeken naar overgebleven muntgeld
De zekerheid dat u altijd een
apart potje hebt voor de kerk
De voordelen voor de kerk:
De kerk bespaart stortingskosten
bij de bank
De kerk kan het geld al inzetten
voordat u de munten gebruikt
De collectemunten zijn te verkrijgen in
eenheden van €5,- (rood), €2,50 (wit),
€1,- (blauw) en €0,65 (oranje). U kunt
bij mij de bestelling opgeven (tel.
278801) of afhalen (Heistraat 201).Nog
gemakkelijker is het als u een mailtje
stuurt naar alagrouw@home.nl
Indien u dit wenst, worden de munten
bij u thuis afgeleverd.
Met vriendelijke groet,
Armand Lagrouw
Vakantieweek
Ook dit jaar wordt er weer een
vakantieweek georganiseerd in het
"Nieuwe Hydepark" te Doorn van
18 mei tot en met 25 mei 2019.
Dit wordt georganiseerd door de
Interkerkelijke Stichting Vakantieweek
lichamelijk gehandicapten in het land
van Heusden en Altena en de
Langstraat.
Deze week is bedoeld voor zowel
gemeenteleden in bejaarden- en
verzorgingshuizen als ook voor jongere
gehandicapten.
Indien u deel wilt nemen aan deze
vakantieweek kunt u dit doorgeven aan
Jenny Verhagen, tel 063-44574139
De eigen bijdrage van deze week
bedragen: € 460,= per persoon,
inclusief reünie
Graag opgeven voor 19 februari a.s.

PGML
Wij als PGML Doet! hebben een
activiteit gepland in samenwerking met
de actie Zip you Lip.
Deze wordt gehouden van vrijdag 22
maart 18.00 uur tot en met zaterdag 23
maart 18.00 uur op verschillende
locaties in ‘s Gravenmoer.
Om de 24 uur goed door te komen zijn
er volop leuke activiteiten: film kijken,
sporten, spellen doen, gamen, chillen
en ..... ook nog wat slapen.
Kortom we gaan er ondanks geen eten
een gezellige en onvergetelijke ervaring
van maken!
Zip you Lip betekent, 24 uur niet eten
om geld op te halen voor
leeftijdsgenoten in Afghanistan die in
armoede leven ( water en thee drinken
mag natuurlijk wel).
Honger moet de wereld uit. Al ruim
200.000 jongeren hebben meegedaan
aan deze jongeren actie.
Wij blijven niet achter! Als de jongeren
van alle PGML gemeenten maar 1 dag
niet eten en een hongergevoel ervaren,
kunnen we vele levens van kinderen
redden en blijven verbeteren.
Ben je tussen de 12 en 18 jaar? Doe
mee!
Via deze weg willen wij als PGML Doet!
u en jullie op deze activiteit te
attenderen!
Aanmelden kan online via
www.zipyourlip.nl of via Elise
Noorlander. Dit kan tot 1 maart 2019.
Onder de 16 jaar heb je wel
toestemming van je ouders nodig.
Vragen staat vrij, laat het mij weten.
Elise Noorlander namens PGML Doet!

