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ZONDAGSBRIEF – 13 OKTOBER 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst:
Er is vandaag ook jeugdkerk.
Thema: Kleur bekennen.
Voorganger

Ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer

Organist:
Jos Dekkers
Collecten:
• Werelddiakonaat
• Alg. Onderhoud
• Exploitatie

Orgelspel
Welkom
LvdK 207 : 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en groet.
Klein gloria
Aanvangstekst
LvdK 67 : 1, 2
Lezing van de geboden: Efeze 4 : 22-36
LvdK 859 : 1, 2
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied : Als je bidt zal hij je geven
(Ev. Lb. 420 refrein, vers 1, refrein)
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing Numeri 11 : 16 – 30
door Conny Mandemakers
Handelingen 11 : 1 - 18
LvdK 74: 1, 12 en 13
Verkondiging
LvdK 437 : 1, 5 en 6
Dank- en voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Collecte
LvdK 85 : 1 en 2
Zegen – gezongen Amen
Berichten voor de gemeente

Zieken:
• Br. Jan Korver is tevreden over het
herstel na zijn knieoperatie; de
situatie van ds. Jaap Bol en br. Sybe
Sijbesma is niet veranderd.
Doopdienst:
Voor de dienst op 3 november is de doop
aangevraagd voor Flo Maria Lara Melis en
June Jette Heijda.
Agenda:
• Zondag 20 okt. gaat voor
Mw. M. de Bruin, Molenaarsgraaf
Muzikale medewerking van Mirjam
Moreau-Crezee, Karel Blok en Henk
Hoogendoorn

Collecte
Vandaag is de collecte bestemd voor het
Werelddiaconaat. Bendejongeren opgeleid tot
topkok in Colombia. In de sloppenwijken van
Bogota komen jongeren heel gemakkelijk in
aanraking met drugs en zware criminaliteit. KIA
zet hen met een ambitieus project op een ander
spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een
kookschool gestart waar kansarme jongeren een
opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren
hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden
met lokale producten. Per jaar is er voor 200
jongeren plaats op de kookschool. De school
werkt samen met twintig restaurants, waar
jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding
kunnen werken. Onder de leerlingen bevinden
zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van
het gewapend conflict in Colombia. Door samen
een opleiding te volgen, leren vroegere
tegenstanders met elkaar samen te werken.
UITNODIGING
AAN ALLE BELANGSTELLENDE
KERKENRAADSLEDEN EN GEMEENTELEDEN VAN
DE PROTESTANTSE GEMEENTEN MIDDENLANGSTRAAT
Hierbij nodig ik u van harte uit voor de jaarlijkse
PGML bezinningsdag, die gehouden zal worden
op zaterdag 26 oktober
z.o.z.

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

Tijd: 10.30 tot 15.00. Koffie/thee vanaf 10.00 uur.
Tussen de middag wordt een lunch geserveerd.
Locatie : ontmoetingscentrum “De Haven” aan
de Leefdaelhof 11 te Waalwijk (achter de Kerk
aan de Haven)
Thema
Het thema van de bezinningsdag zal zijn:
“Geestelijke herleving”. We zien overal om ons
heen dat het christelijk geloof minder relevantie
krijgt in het dagelijks leven. Dit kan een gevoel
van pessimisme en verlamming oproepen. We
moeten ons echter niet laten leiden door het
huidige geestelijke klimaat in Nederland. Er zijn
veel voorbeelden van opwekking, zowel in het
verleden als in het heden. Opwekking is een
soeverein werk van God. Maar dat houdt niet in
dat wij als gelovigen daarin passief moeten zijn.
Wij hebben hierin ook onze
verantwoordelijkheid, vooral om volhardend te
bidden om een opwekking.
Als spreker is uitgenodigd ds. Wim ten Voorde,
die dit onderwerp na aan het hart heeft liggen.
Ds. Ten Voorde is hoopvol voor Nederland: “De
Heilige Geest kan dwars door het tijdsdenken
heen werken. Wat onmogelijk is bij mensen, is
mogelijk bij God”.
We willen die dag met elkaar over het thema
nadenken en spreken. ’s Ochtends zal ds. Ten
Voorde een inleiding houden met nagesprek. ’s
Middags zullen we aan de hand van korte films in
kleinere groepen het thema bespreken. Ook
willen we met de deelnemers samen in gebed
gaan voor onze kerken.
Opgeven kan tot 21 oktober bij Henk
Hoogendoorn of Matty Zoutewelle.
Autodienst:
20 okt. H. Molendijk tel. 06-51953488

