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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst:

Berichten voor de gemeente

Voorganger: Mw. Ds. M.A. Gouwens- de
Gier, Schoonhoven

Geboren:
20 Februari zijn Carola GroenendaalDekkers en Stef Groenendaal trotse
ouders geworden van een gezonde
dochter genaamd Floor Janne Jacobien
Groenendaal. Jos en Marjanne Dekkers
zijn opa en oma geworden van hun 4e
kleinkind.

Organist: Jos Dekkers
Collecten:
1. St. Open Doors
2. Kerk
3. Exploitatie

De dienst

Agenda:

Orgelspel
Welkom

•

Aanvangslied 906 : 1, 2 en 6
Stil gebed
Bemoediging en groet
Drempel gebed

•

Psalm 31 : 1, 4 en 6
Kyrië
Gloria Lied 150 a
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied Geroepen om te zingen 5
Kindernevendienst
Schiftlezing Jeremia 7 : 1 – 11 door
Psalm 92 : 4 en 5
Evangelielezing Lucas 6 : 36 - 45
Lied 973
Verkondiging
Lied 841 : 1 en 2
Gebeden
Collecte
Slotlied 418 : 1, 2 en 3
Zegen.
beantwoord met gezongen amen

Volgende week zondag 10 maart
gaat voor Mw. Ds. van Alphen,
Haastrecht
Woensdag 10 uur Inloopochtend

Zieken:
Br. Sybe Sijbesma, De uitslag van de
CT was negatief. De volgende stap is
immuuntherapie. We bidden dat de
therapie aan zal slaan
OPEN DOORS.
"Jullie zullen door alle volken worden
gehaat omwille van Mijn Naam" zegt de
Here Jezus in Matteus 24. En dat is wat er
wereldwijd gebeurt: de omvang, intensiteit
en wreedheid van christenvervolging neemt
toe. In de vijftig landen op de nieuwe
Ranglijst Christenvervolging worden meer
dan 245 miljoen christenen vervolgd.
Laat Open Doors zich hierdoor
ontmoedigen? Nee! maar het onderstreept
wel hoe belangrijk het is om de
wereldwijde kerk te blijven versterken. "Ik
ben met jullie" zegt Jezus Christus. Hij
schakelt u en mij in om dat handen en
voeten te geven voor onze vervolgde
broeders en zusters. Zij hebben ons gebed
ontzettend hard nodig.

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

Ook in 2019 wil Open Doors zich inzetten
en klaarstaan voor ……
- geheime gelovigen in Noord-Korea, die
voedsel en kleding nodig hebben
- broeders en zusters die gevangen zitten
in Iran en andere landen
- christenen in Pakistan en India, die
mishandeld worden en met de dood
bedreigd.
- slachtoffers van geweld en verkrachting
in Nigeria en andere Afrikaanse landen
- christenen in Irak en Syrië, die huizen en
kerken herbouwen en het leven weer willen
oppakken
- vervolgde christenen in tientallen landen
in Azië, Afrika, het Midden-Oosten en ZuidAmerika
Hiervoor is geld nodig.
De eerste collecte van vandaag is
bestemd voor dit doel.

Autodienst:
10 mrt. D. Mandemakers tel 274538
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!
Vesper Wereldgebedsdag: Welkom,
God nodigt je
uit!
God als
ruimhartige
gastheer die
iedereen
uitnodigt om aan
zijn feestmaal
deel te nemen.
Dat is het thema
dat de Sloveense
vrouwen hebben
gekozen voor de
oecumenische
vesper van
wereldgebedsda
g. Wat een
prachtig beeld
van God en hoe onverschillig gaan de
mensen van het verhaal uit de Bijbel
daarmee om. Uiteindelijk zegt de gastheer
tegen zijn dienaren dat ze de mensen van
de straat met klem moeten uitnodigen voor
zijn feestmaal. Want zegt hij, ‘mijn huis
moet vol zijn’.
Hoe gaan wij vandaag de dag met de
uitnodiging van God om? Hebben wij ook
allerlei smoesjes om niet te komen? Of
horen wij bij de mensen die blij zijn dat ze
bij God mogen horen?
De vrouwen van Slovenië laten zien dat
God ons uitnodigt.
Gaan wij aan tafel?
Vier met ons de vesper over Gods
uitnodiging op zondag 3 maart 2019 in
kerk De Brug.
Aanvang: 17.00 uur
Voorgangers zijn Huub van der Linden en
Jan de Gruijter.

