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ZONDAGSBRIEF – 12 APRIL 2020
TOCH MET ELKAAR VERBONDEN

KERKDIENST ALLEEN ONLINE
Voorganger:
dhr. Rob Favier, Groot-Ammers
Organist: Cedrik Kerkdijk
Orde voor de morgendienst op
12 april 2020 Pasen
aanvang 10.00 uur
Orgelspel
Welkom en mededelingen
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken
Aanvangslied: Psalm 150:1,2
We dragen deze dienst op aan God
Gebed
Genadeverkondiging
Leefregel 1 Cor 15: 19
Gebed om de Heilige Geest
Lezing Evangelie Joh 20:1-18
Zingen: Lied 624: 1,3
Preek
Zingen ELB 122: 1, 3, 4
Gebeden
Slotlied: Blijf bij mij
( CD Rob )
Zegen
Zingen: Lied 634: 1,2
De bloemen van de kerk gaan met
Pasen als groet en ter bemoediging naar de
familie Debbink en J. Sterrenburg.
Collecten:
Nu u de collectemunten en munt- of
papiergeld niet in de collectezak kunt doen
is de manier om bij te dragen een
overschrijving naar de
bankrekeningnummers van de kerk, de
diaconie en ZWO.
De rekeningnummers vindt u achterin
Kontakt. Vermeld dan: collecte kerk,
collecte diaconie of collecte ZWO of collecte
KiA. Dat laatste in verband met de gemiste
collectes voor Kerk in Actie.

Mw. Ds. J.C.M. van der Wilt was onze
voorganger in de dienst op 1 maart en
hoopt op 17 mei weer onze voorganger te
zijn. Zij stelde ons op de hoogte van haar
nieuwsbrief Kunst als Troost. U kunt die
vinden met
https://studio.youtube.com/video/JhjcVGs6
t_A/edit
Ook Rob Favier stuurde een extra bericht
mee met de liturgie:
Iedereen heel veel sterkte gewenst in deze
moeilijke tijd!
Vanaf 14 april maak ik elke werkdag een
vrolijke vlog om de stemming er in te
houden. Zie mijn YouTubekanaal!
Rob Favier - Muziek met 'n Glimlach
Eerst enkele oproepen.
Voor de dienst van aanstaande zondag
kunt u voorbeden doorgeven. Dat wordt
door de voorganger op prijs gesteld. U kunt
mij daarvoor bellen (0416 273413) of
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
In de kerkenraad zijn enkele acties
besproken die ons ter ore kwamen.
Overlappingen zijn niet handig, combineren
waar mogelijk is natuurlijk beter. Daarom
heeft de kerkenraad een meldpunt voor
acties ingesteld. De gevraagde kerkleden
waren bereid daarin een rol te spelen. Wie
plannen heeft wordt verzocht dit te melden
bij Jan de Gruijter (0416 274108), Jan van
Wijk (0416 312798) of bij mij. Samen
overleggen we dan hoe de acties kunnen
worden geregeld.
Over zieken bereiken mij al geruime tijd
weinig mededelingen. Dat zou kunnen
betekenen dat er weinig zieken zijn. Het is
natuurlijk ook mogelijk dat men het niet
doorgeeft, maar dat wel zou doen aan de
predikant. Dus is het dan ook niet mogelijk
om aandacht vanuit onze gemeente te
regelen. U begrijpt ….

-----------------------------------------------------------------------------------------------Wegens ziekte van Ds. Jaap Bol
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
nemen waar Henk Hoogendoorn tel.
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
273413 of Matty Zoutewelle tel. 274119

In deze tijd waarin we plotseling allemaal
geïsoleerd zijn zullen er vast wel leden zijn
die behoefte hebben aan contact in welke
vorm dan ook. Van veel gemeenteleden
hoor ik dat zij, meestal telefonisch,
contacten onderhouden. Maar van niet alle
gemeenteleden kennen we het
telefoonnummer. Dus als er behoefte is aan
contact graag uw telefoonnummer aan mij
melden. Dan kan het doorgeleid worden
naar de contactpersoon.
Luisteren en kijken naar uitzendingen
via www.kerkomroep.nl
Als u dit programma start krijgt u een kaart
van Nederland te zien. Druk op de
provincie Noord Brabant en er verschijnt
aan lange lijst van kerken in alfabetische
plaats volgorde. Kies de kerk van uw
keuze.
Luisteren naar een op de kerkomroep
uitgezonden dienst op het moment dat
deze wordt opgenomen blijkt soms
problemen op te leveren. Als veel mensen
dat tegelijk doen kan er sprake zijn van
overbelasting.
Daarom lukt het vaak beter als de dienst
later op de dag wordt beluisterd. Wij
hebben daar geen beelden bij, maar het
wordt mogelijk de beamerpresentatie er bij
te zien. Het pptx-bestand is in PowerPoint.
Als u het pdf-bestand gebruikt staan de
plaatjes van de presentatie onder elkaar
•

Er zal vast wel weer een dienst op tv
zijn om 9.10 uur met ds. de Reuver.

Voor wie andere diensten wil horen of
bekijken heb ik op dit moment de volgende
informatie:
•
•

•

De dienst van PG Waalwijk is ook te
zien.
Bij keuze voor Hervormde Gemeente
Sprang valt op dat naast de zondagse
diensten ook vanaf 1 april er een
dagelijkse korte uitzending is.
Ook de Hervormde Kerk Waspik zendt
diensten uit die u kunt beluisteren.
Henk Hoogendoorn

