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ZONDAGSBRIEF – 25 AUG. 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst: Doopdienst waarin Floor

Janne Jacobien Groenendaal gedoopt zal
worden.
Voorganger: Ds. O.O. Grevink, Waalwijk
Organist:
Cedrik Kerkdijk
Collecten:
 Voedselbank (diaconie)
 Miss. Werk. Ned. ( diaconie)
 Exploitatie
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de
ouderling
Zingen lied 347: 1 en 2
Bemoediging en groet
Gebed om ontferming
Glorialied Opwekking 488 ‘De kracht van
uw liefde’
Met de kinderen. Zij gaan naar de
kindernevendienst
Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezing: Exodus 1: 15 – 2: 10 door
Marjanne Dekkers
Zingen lied 359: 1,2
Overweging
BEDIENING VAN DE DOOP
De kinderen komen binnen met de dopeling
en het doopwater
Lied: ‘Laat de kinderen tot mij komen’
Vraag aan de doopouders
Doopbrief door Stef
Carola zingt: ‘Nu dat jij er bent’- Trijntje
Oosterhuis
Doop
Geloften
Voorbeden, stil gebed en Onze vader
Gaven
Slotlied: Gebed om zegen, Sela
Wegzending en zegen

afsluiten met een gezongen ‘Amen, amen,
amen’
Berichten voor de gemeente
Agenda:
 Zondag 1 sept.-H.A. gaat voor Mw. Ds.
R. Noordzij, Maassluis



Zieken:
Broeder Sybe Sijbesma is woensdag
weer opgenomen. De drain loopt nog
steeds goed af. De oorzaak dat de drain
nog loopt is een grote tumor ter plaatse.
Onderzocht wordt of bestraling een optie
is. In dit alles heb ik één zekerheid: hoe
diep de put ook is, Zijn hand is onder
mij en onder ons allemaal.
Autodienst:
1 sept. D. Vervoorn tel 277639
Collecte Voedselbank
Stichting Voedselbank Waalwijk “De Rijglaars” heeft
tot doel mensen in de Gemeente Waalwijk (SprangCapelle/Waalwijk/Waspik) met financiële problemen,
die leven in armoede, te voorzien van een
voedselpakket. Daarnaast helpt men de sociale
contacten van onze cliënten te verbeteren en
voedselverspilling tegen te gaan.
Zo is er ook het initiatief ‘Mogen we ook u helpen?’
Dit initiatief helpt ouderen die het (financieel)
moeilijk hebben.
In de praktijk maken veel ouderen (65+) geen
gebruik van de hulp die er is. Sommige ouderen
vinden het belangrijker om hun kleinkind iets te
kunnen geven dan een goede maaltijd te eten. Of ze
maken de keuze om niet mee te doen aan
activiteiten. Hierdoor wordt ook de kans op
eenzaamheid steeds groter.
Door een voedselpakket aan huis te brengen, wil
men met het initiatief ‘Mogen we ook u helpen?‘ hulp
aanbieden. Een voedselpakket zorgt er namelijk niet
alleen voor dat je weer een goede maaltijd kunt
eten. Het zorgt er ook voor dat je elke week wat geld
overhoudt voor leuke dingen.
“Mogen we ook u helpen?” wordt georganiseerd door
de Voedselbank en Contour deTwern.
De collecte van vandaag is bedoeld om met de
verschillende kerken samen geld op te halen zodat er
in een keer grote hoeveelheden/aanbiedingen van
voedsel in kunnen worden geslagen(uien, appel,
aardappels e.d.)
Helpt u ook mee?
Koffie drinken
Het koffiedrinken na de dienst op 1 september
gaat niet door. Het is verschoven naar 8
september , de Startzondag.

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

