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ZONDAGSBRIEF – 20 OKTOBER 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst:
Muzikale medewerking van Mirjam MoreauCrezee, Karel Blok en Henk Hoogendoorn
De muziek die door Mirjam Maureau-Crezee
en Karel Blok wordt gespeeld is van Georg
Friedrich Händel. Uit zijn fluitsonate in C
(HWV 365) een Larghetto na de preek en
een Allegro tijdens de collecte
Voorganger
Mw. M. de Bruin, Molenaarsgraaf
Thema: De storm op het meer
Organist:

Henk Hoogendoorn

Collecten:
• ZWO
• Kerk
• Exploitatie

Orgelspel
Welkom
Aanvangslied psalm 93 vers 1 en 3
Stil gebed, Bemoediging en groet
Zingen: lied 90a 1 en 3
Gebed van verootmoediging
Zingen: Lied 917 vers 1, 3 en 5
Leefregel
Zingen psalm 119:3
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied : Geroepen om te Zingen
162: 1, 2, 3.
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing: Mattheüs 14 : 13-27 door
Erwin Korver
Zingen: Psalm 107 vers 13 en 15
Preek
Meditatief moment met muziek
Georg Friedrich Händel, fluitsonate in C
(HWV 365) een Larghetto
Dankgebed en voorbeden

Collecte : Muziek Georg Friedrich Händel.
Allegro
Slotlied: Gezang 904 vers 1 en 4 en 5
Beveel gerust uw wegen,
Zegen – gezongen Amen
Berichten voor de gemeente
Zieken:
• Mevrouw A. Blom-van der Galiën is
afgelopen maandag gevallen. Ze heeft
veel pijn vanwege botbreuken. De
toestand is zorgelijk.
Doopdienst:
Voor de dienst op 3 november is de doop
aangevraagd voor Flo Maria Lara Melis en
June Jette Heijda.
Agenda:
• Zondag 27 okt. gaat voor
Dhr. W.G. Flach, Gorinchem
Collecte
Vandaag collecteren wij voor onze eigen
zendingscommissie: de ZWO. Momenteel
zijn er besprekingen gaande om de ZWO
als een zelfstandig onderdeel onder te
brengen bij de diaconie. Het is jammer dat
de ZWO als werkgroep niet meer kan
bestaan doordat er geen mensen zijn die
hieraan willen meewerken. Niettemin is de
ZWO springlevend en willen wij als
Diaconie-/ZWO groep met hulp van u een
echte kerk in actie blijven, geroepen om te
delen in gebed, in solidariteit en in gaven.
Door te collecteren voor zending en
(wereld)diaconaat maken we concreet dat
we geloven in delen. Tussen haakjes:
mocht iemand het toch leuk vinden om zich
hiervoor in te zetten dan wordt u met liefde
opgenomen in onze Diaconie-/ZWO groep.
Volgende week staat als eerste collecte
gepland het Liliane Fonds. Dit is de missie
van het Liliane Fonds: bijdragen aan een
wereld die openstaat voor iedereen en
waarin ook kinderen met een handicap die

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

opgroeien in extreme armoede, al hun
talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.
Samen met lokale organisaties in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen
sterker en hun omgeving toegankelijker

Opgeven kan tot 21 oktober bij Henk
Hoogendoorn of Matty Zoutewelle.

UITNODIGING
AAN ALLE BELANGSTELLENDE
KERKENRAADSLEDEN EN GEMEENTELEDEN
VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTEN
MIDDEN-LANGSTRAAT
Hierbij nodig ik u van harte uit voor de
jaarlijkse PGML bezinningsdag, die
gehouden zal worden op zaterdag 26
oktober
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)

MANNEN OPGELET: KAMPVUURAVOND

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.

Autodienst:
27 okt. G. Noorlander tel. 281939

Vrijdag 25 oktober organiseren we weer
een kampvuuravond in onze regio.
Alle mannen van 16 tot 99 jaar zijn vanaf
20.00 uur van harte welkom aan de
Winterdijk 11 te Sprang-Capelle.
De KVA is een avond waar gesprekken
gevoerd worden van man tot man, waar
men een luisterend oor is of ontvangt. Een
plek waar mannen, christen of niet, bij
elkaar komen om elkaar te ontmoeten bij
een kampvuur. Een avond zonder drempels
of verplichtingen.
Na een kop koffie of thee zal Martijn van
Geilswijk spreken over het thema:
“Kwetsbaarheid vraagt om moed!”
Daarna is er voldoende gelegenheid voor
ontmoeting rondom het vuur en daar
verder na te praten met elkaar.
Als je andere mannen in je omgeving kent
die het ook leuk zouden vinden, kun je die
gerust uitnodigen.
De avond is gratis, maar er is een vrije-gift
pot om de kosten te dekken.
Laat even weten of je ook komt. Je kunt je
opgeven via KVASPRANG@gmail.com Je
kunt ook bellen of appen naar John de
Gardeijn (06-33093279).
Voor verdere informatie: www.kampvuuravonden.nl
Groet,
Marijn van Zelst
John de Gardeijn

