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TOCH MET ELKAAR VERBONDEN

KERKDIENST ALLEEN ONLINE
Voorganger:
Dr. H.A. van Toor proponent, Zetten
Organist: Jos Dekkers
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Voorbereiding
Aanvangslied: NLB 273: 1, 2 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied: NLB 42: 1 en 3
Kyriëgebed
Glorialied: NLB 302:1
Dienst van het Woord
Gebed om het licht van de heilige Geest
Schriftlezing: Exodus 17: 8-16
Lied: NLB 313: 1 en 5
Verkondiging
Lied 605: 1, 4 en 5
Dienst van de gebeden
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil
gebed, Onze Vader)
Zegen
Slotlied: NLB 23b: 1, 2, 3, 4 en 5
Zegen
Na de zegen: Ja amen ja hallelujah en
lied 708 : 1 en 6 (verjaardag koning
Willem Alexander en 4 en 5 mei)

Zieken:

Mevr. van der Made is nog steeds ziek.
Begin van de week leek het iets beter te
gaan, maar nu voelt ze zich weer erger ziek
en ze heeft meer pijn. De huisarts denkt
aan longontsteking.
Ze ervaart veel steun aan gebed.
Lieve mensen,
Leo en ik zijn geraakt door de vele blijken van
meeleven rond de ziekte en het overlijden van
mijn dochter Gerdien. De vragen voor of na de
dienst naar haar situatie, de kaartjes, mailtjes en
telefoontjes en dan ook nog de bloemen na de
dienst van afgelopen zondag: het doet ons goed!
Gerdien was een mens met oog voor de mensen
om zich heen, met hart voor de mensen om zich
heen. Haar voorbeeld helpt ons verder te gaan,
ook nu ze niet meer lijfelijk aanwezig is. Ze is
"verhuisd naar ons hart" en daar blijft ze wonen!
Aan het eind van de herdenkingsdienst klonken
de woorden die ik ook in de zangdienst op 1
maart jl. met jullie heb gezegd: "Bij het einde,
nieuw begin, de armen van God om ons te
ontvangen, thuis te brengen."
En zo is ze thuis bij God en in ons hart.
Willie Verhoef

Deze zondag is de collecte gepland voor
NIGERIA en met name voor slachtoffers van
Boko Haram.

Op 5 mei vieren wij dat we 75 jaar geleden
werden bevrijd. Het is waardevol om dat te
kunnen doen, want vrijheid is niet
vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in NoordNigeria zwaar onder de terreur van Boko
Haram. Onder hen kinderen, die soms de
Collecten:
meest verschrikkelijke gruweldaden hebben
Noodhulp Nigeria
gezien. Kerk in Actie heeft samen met een
Alg. onderhoud.
lokale organisatie een programma voor
Exploitatie.
traumaverwerking opgezet. Zo'n honderd
kinderen per jaar krijgen intensieve
De bloemen van de kerk gaan als
begeleiding. Ze leren te praten over hun
groet naar zr. J.C. Braspenningervaringen en krijgen hulp om hun leven voort
Verbeek.
te zetten ondanks hun trauma. Ook worden
vrijwilligers getraind om in hun eigen
gemeenschap te werken aan
----------------------------------------------------------------------------------------------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

traumaverwerking. Laten we deze zondag stil
staan bij onze vrijheid en collecteren voor
onze naasten in Nigeria.
U kunt uw gaven overmaken op het
rekeningnummer van de ZWO met
vermelding van NIGERIA.
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?
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 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.

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 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 a.s. zondag weer een PKN dienst op tv
zijn om 9.20 uur.
Voor wie andere diensten wil horen of bekijken
heb ik 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.

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

