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ZONDAGSBRIEF – 8 SEPT. 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst: Startzondag
Voorganger Dhr. R. Favier ,GrootAmmers
Organist:
Cedrik Kerkdijk
Collecten:
 Jeugd Landelijk en Eigen jeugd
 Kerk
 Exploitatie

(man + vrouw)
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen
voor U.
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen
voor U.
Gebed
Tien leefregels door Nienke Kerkdijk

Orgelspel
Welkom
Zingen: Komt laat ons vrolijk zingen ELB
161: 1,2,3

Kindernevendienst

We dragen de dienst op aan God en
begroeten elkaar

Rob zingt en spreekt, daarin ook de
bijbellezing uit Gen 2: 5 -25 door Pauline
Schouten.

Zingen U bent heilig (Opwekking 609)
(Man) (Vrouw)
U bent heilig - U bent heilig
U bent machtig - U bent machtig
U bent waardig - U bent waardig
Eer en ontzag - Eer en ontzag
Ik wil volgen - Ik wil volgen
Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren
Van U houden - Van U houden
Iedere dag - Iedere dag
(Refrein)
(man) (vrouw)
Ik wil zingen - U die koning bent
En juichen - en de hoogste Heer
In aanbidding - U de machtige
mij buigen - Kwam op aarde neer
U de Heer - Als Emannuel
aller Here - God zal met ons zijn
U mijn God - Als het Lam van God
Wil ik eren - Zo volmaakt en rein
Ik wil zingen - U die leven geeft
En juichen - Mij bevrijding bracht
In aanbidding - En voor eeuwig leeft
mij buigen - U hebt alle macht
U de Heer - U de Alfa, Omega
aller Here - Eens zal ik U zien
U mijn God - U mijn Meester, Messias,
Wil ik eren - Verlosser en Vriend

Kinderlied ‘Dit is de dag’ (Rob begeleidt dit
lied op de gitaar)

Zingen: Liedboek 885
Kinderen komen terug uit de nevendienst.
Gebeden
Collecte
Slotlied: Ik geloof dat God mij nooit alleen
zal laten staan.
(wijs glory,glory, halleluja)
1
Ik geloof dat God mij nooit alleen zal
laten staan.
Want hij is mijn Vader, Hij zal met mij
blijven gaan.
Zo zal Hij ons leiden in de strijd van het
bestaan.
Dit is wat ik geloof!
Refrein:

Glorie, glorie, halleluja (3x)
Dit is wat ik geloof!

2
Ik geloof dat God ook altijd luistert
naar mijn stem,
als ik bid voor vrienden of voor iemand die
ik ken.
Hij gelooft oprecht in mij, en ik geloof in
Hem.
Dit is wat ik geloof!

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

Refrein
3
Ik geloof dat God kan inspireren met
zijn vuur.
Thuis, op school, op straat, ja elke dag en
ieder uur.
Dat ik daarvoor leven mag, Zijn
liefde is zo puur.
Dit is wat ik geloof!
Zegen - Antwoord: amen, amen, amen

Berichten voor de gemeente
Agenda:
 Maandag 20.15 uur kerkenraad
 Dinsdag 19.30 uur commissie
eredienst
 Zondag 15 sept- Gaat voor
Mw. Ds. R. Noordzij uit Maassluis
Zieken:





Broeder Sybe Sijbesma, heeft nu
nagenoeg geen pijn meer, zeker nu
de drain weer afloopt.
De medicatie is aangepast. Hij hoopt
weer wat mobiel te worden.
Ds. Jaap Bol, kwam deze week thuis.
Bezoek is nog niet mogelijk.
Ds. Cees ’t Lam zal worden
behandeld voor bloedkanker.
Waarschijnlijk binnenkort
chemotherapie. Voor diegene die
hem een kaart willen sturen is het
adres op te vragen bij het webteam.

Autodienst:
15 sept. A. v.d. Galien tel 280387
Kontakt
Belangrijk:
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
Vandaag 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 uitgenodigd 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’.
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.
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.
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.

