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ZONDAGSBRIEF – 26 APRIL 2020
TOCH MET ELKAAR VERBONDEN

KERKDIENST ALLEEN ONLINE
Voorganger:
Dr. J. van Eck, Lexmond
Organist:

Cedrik Kerkdijk

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Drempelgebed
Zingen: Ps. 91: 1, 2
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
1e Schriftlezing: Ps. 91
2e Schriftlezing: Matth. 4:1-7
Preek over Ps. 91 – vers 1a in het bijzonder
Zingen: Gez. 642: 1, 5, 6, 7
Geloofsbelijdenis (door voorg. gesproken)
Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze
Vader

De situatie in veel landen is zorgelijk.
Bijvoorbeeld in Burundi, waar slechts vijf
IC-bedden beschikbaar zijn voor het hele
land. Zonder ingrijpen zal het coronavirus
in deze landen ontelbaar veel slachtoffers
maken. Dat wil men koste wat het kost
voorkomen!
Hun noodhulpteams zijn al hard aan het
werk om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Per land
verschilt wat er nodig is, maar men werkt
met name aan schoon drinkwater en
handen was plekken, voedsel, hygiëne en
voorlichting over het virus.
Handen wassen en hygiëne is essentieel
om het coronavirus tegen te gaan. Daarom
deelt men bijvoorbeeld in
vluchtelingenkampen hygiënepakketten uit.
Voor €38,50 helpt u al zes gezinnen met
een hygiënepakket. Deze bevat onder
andere zeep en waspoeder voor een
maand! Helpt u mee?

Zingen: Gez. 601: 1, 2
Zegen (met gezongen amen)

Uw bijdrage kunt u overmaken op het
rekeningnummer van de ZWO met
vermelding van ZOA noodhulpfonds.

De bloemen van de kerk gaan als groet
en ter bemoediging naar zr. Willie VerhoefWitte, Ekster 60 5161 WR. Haar dochter
Gerdien overleed op 9 april.

Kerk en diaconie missen nu de bijdragen
die u in de collectezak doet. Bijdragen via
uw bankrekening worden dus op prijs
gesteld.
De rekeningnummers vindt u achter in
Kontakt.
Vergeet u niet uw toezegging VVB door te
geven?

Collecten:
Corona Noodhulpfonds van ZOA.
Diaconie.
Exploitatie.
Het collectedoel van de eerste collecte van
deze zondag is het Corona
Noodhulpfonds van ZOA.
Allemaal worden we, direct of indirect,
geraakt door de gevolgen van het
coronavirus. Alles staat op zijn kop, maar
overal ter wereld zijn de ZOA
noodhulpteams al aan het werk om het
virus en haar gevolgen te beperken.

Voorbeden
Voor de dienst van zondag kunt u mij
voorbeden doorgeven door mij te bellen
(0416 263413) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
Pastoraat
Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of
behoefte aan contact kunt u dat aan mij
doorgeven. Graag met uw telefoonnummer

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

voor het geval we dat niet kennen. Dan kan
het worden doorgegeven aan uw
contactpersoon.
Hemelvaartsdag
Het plan was dat wij op Hemelvaartsdag te
gast zouden zijn in ’s Gravenmoer. Omdat
zij de dienst niet online kunnen uitzenden
is in overleg besloten de dienst te houden
in de kerk van Waspik.
Vanuit Waspik was gevraagd om bij de
gezamenlijke dienst aan te sluiten.
Voorganger zal zijn mw. Marjanne de
Bruin. Elk van de drie kerken zal met een
ambtsdrager aanwezig zijn.

beamerpresentatie er bij te zien. Het pptxbestand is in PowerPoint. Als u het pdfbestand gebruikt staan de plaatjes van de
presentatie onder elkaar.
Er zal a.s. zondag wel weer een PKN dienst
op tv zijn om 9.20 uur.
Voor wie andere diensten wil horen of
bekijken heb ik op dit moment de volgende
informatie:
•
•

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 is mogelijk de

•
•

De dienst van PG Waalwijk is ook te
zien.
Bij keuze voor Hervormde Gemeente
Sprang valt op dat naast de zondagse
diensten vanaf 1 april er ook een
dagelijkse korte uitzending is.
Ook de Hervormde Kerk Waspik zendt
diensten uit die u kunt beluisteren.
De vlogs die Rob Favier maakt kunt u
bereiken door op zijn website
www.robfavier.nl het youtube kanaal
aan te klikken of rechtstreeks
www.youtube.com/user/robfavier
Henk Hoogendoorn

