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ZONDAGSBRIEF – 1 SEPT. 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst: Heilig Avondmaal

Zingen 995: 1 en 2
Verkondiging
Lied 754: 1, 2 en 3 Liefde Gods die elk
beminnen hemelhoog te boven gaat.
Dienst van gebeden en gaven
Inzameling van de gaven
HET TAFELGEBED *
Dankgebed
Slotlied 413

Voorganger: Mw. Ds. R. Noordzij,
Maassluis
Organist:
Henk Hoogendoorn
Collecten:
 HA Diaconie
 Kerk
 Exploitatie
Orgelspel
Welkom
Voorbereiding II
Aanvangslied psalm psalm 139, 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied: klein gloria
– de gemeente gaat zitten
Inleiding op de dienst.
Gebed om ontferming
Genadeverkondiging: wij zingen Psalm
103: 4
Lezing van de wet
Psalm 103: 9
Dienst van het woord
Gebed om het licht van de Heilige Geest

Zegen - Antwoord: amen, amen, amen
*

op papier beschikbaar

Berichten voor de gemeente
Overleden:
In de afgelopen week is plotseling
overleden mevrouw José Verbeek.
Zij was de echtgenote van de vorig jaar
overleden Arie Verbeek van het Molenplein.
Agenda:
 Zondag 8 sept- Startzondag. gaat
voor Dhr. R. Favier ,Groot- Ammers
Zieken:
De twee tumoren in mijn bil zijn bestraald
in de hoop en verwachting dat dit de pijn
zal wegnemen.
Donderdag ben ik weer thuis gekomen.
Ik heb geen energie en ben niet mobiel.
Wij zijn erg blij met het medeleven richting
ons vanuit de gemeente..
Autodienst:
18 aug. D. Vervoorn tel 277639

Kinderen gaan naar de kindernevendienst.

Kontakt
Helaas staat er in de begeleidende brief bij
Kontakt van september nog het oude
banknummer van Kontakt.
Daarom mijn verzoek om het volgende
bericht in de zondagsbrief te plaatsen:

Uit het Nieuwe Testament: Marcus 8, 1-21

Belangrijk:

Voor de kinderen:
Ik zal er zijn voor jou: Uit : met andere
woorden tekst: Hanna Lam

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

Per abuis staat nog het oude banknummer
van Kontakt op de brief die u bij Kontakt
van september hebt ontvangen.
Het goede nummer is: NL70 RABO 0373
7346 54 en staat ook achterin Kontakt
vermeld.
Excuses voor de gemaakte vergissing.
Startzondag 8 september
Volgende week zondag starten we een
nieuw seizoen voor ons kerkenwerk.
U bent hartelijk uitgenodigd om naar de
kerkdienst te komen die zal gaan over ‘een
goed verhaal’. De Bijbel staat er vol van.
U bent hartelijk uit genodigd om gezellig
koffie te drinken na de kerkdienst en te
genieten van de bakkunst van onze
gemeenteleden. Onder het koffie drinken
vertellen twee gemeenteleden ‘een goed
verhaal’.
Geef nog even aan Matty Zoutewelle door
als u iets wilt bakken: telefoon 274119.
U bent hartelijk uitgenodigd voor een
gezellig fietstochtje dat om half drie vanaf
de kerk start. Voor deze tocht krijgt u een
routebeschrijving mee met wat
opdrachtjes. Onderweg stoppen we op een
mooie plaats en genieten van een
eenvoudige high tea.
Geef u op bij Rien Visser: telefoon 274018.
In Kontakt staat een foutief
telefoonnummer.
Lees voor meer informatie Kontakt.
We maken er met elkaar een fijne
startzondag van.3
Belijdeniscatechese:
Eén van onze leden wil belijdenis gaan
doen. Ds. Bert van der Linden is bereid
gevonden de catechese voor zijn rekening
te nemen. Anderen die aan deze
gesprekken willen deelnemen, ook als ze
misschien nog geen belijdenis willen gaan
doen, graag melden bij Henk Hoogendoorn.
Het eerste gesprek is op woensdag 4
september 20.00 uur.
Alphacursus
In september start er een nieuwe Alphacursus in onze omgeving. Op een
bijzondere manier ontdek je wat het
christelijk geloof inhoudt, wordt je geloof
opnieuw gevoed of wordt je uitgedaagd om

je geloof te beleven. Samen met anderen
praat je over je vragen, over de zin van het
leven, over het christelijk geloof.
Alpha is bestemd voor iedereen, of je
gelooft of niet. Heb je een vriend of
vriendin, een buur of goede kennis, die wel
weet dat je naar de kerk gaat, maar er zelf
niets aan doet, nodig hem of haar dan uit
voor Alpha en kom zelf ook mee. Elke
cursusavond begint met een gezellige
maaltijd. Het moment om elkaar op een
ontspannen manier te leren kennen.
Daarna volgt een introductie over een
thema zoals “Wie is Jezus” en “Bijbel lezen,
waarom en hoe?” waarover we vervolgens
met elkaar in een open gesprek gaan.
De vrijblijvende inloopavond om met Alpha
en ons kennis te maken is op donderdag
19 september in de Koningsschool,
Burgemeester Van Casterenstraat 41, 5146
GA Waalwijk (Plan Driessen).
De inloopavond is van 19.30 uur tot
ongeveer 21.00 uur.
Data van de cursus :
Inloopavond donderdag 19 september (van
19.30 tot ongeveer 21.00uur),
daarna 9 donderdagavonden, van 18.30
uur tot 21.30 uur.
Facebook: Alpha Waalwijk
Voor meer informatie, neem contact op
met onderstaand contactpersoon.
Van harte welkom!
Alpha Waalwijk
Marijn van Zelst,
marijnvanzelst@hotmail.com, 06-12963910

