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ZONDAGSBRIEF – 24 MEI 2020
TOCH MET ELKAAR VERBONDEN

KERKDIENST ALLEEN ONLINE
Onze voorganger in deze dienst is drs.
H.J.G. Vlug, ziekenhuispredikant in de
Amsterdam Universitair Medische
Centra.
Organist:
Jos Dekkers
Lector:
Henk Hoogendoorn
Orgelspel
Welkom
VOORBEREIDING
Aanvangslied: Psalm 71: 1 ‘Heer, laat
mij schuilen in uw hoede’
Stil gebed
Bemoediging en groet
Drempelgebed

Lied: 663: 1 en 2: ‘Al heeft Hij ons
verlaten, Hij laat ons nooit alleen’ (NB
Op de wijs van ‘Beveel gerust uw
wegen’)
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden (Dankgebed, voorbeden, stil
gebed, Onze Vader
ZEGEN
Slotlied: Lied 552: 1, 2 en 3: ‘Dit is een
dag van zingen’
Zending en zegen, afsluiten met een
gezongen ‘Amen, amen, amen’
Orgelspel
De bloemen van de kerk gaan als
felicitatie naar de fam. Bol, Heistraat 2

Lied: Psalm 71: 13
Kyriëgebed
Gloria(lied): Gezang 305:1 ‘Alle eer en
alle glorie’
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om het licht van de Heilige Geest
/ Gebed van de zondag
Eerste schriftlezing : Exodus 23, 1-12
door lector
Psalm 87: 1 en 4: ‘Op Sions berg sticht
God zijn heilige stede’
Tweede schriftlezing : Johannes 17: 113
Lied: 912: 1, 5 en 6: ‘Neem mijn leven,
laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw
eer.’
Verkondiging

Deze zondag wordt ds. Jaap Bol 65 jaar. Op
29 mei is zijn vrouw Aline jarig. Beiden van
harte gefeliciteerd.
Collecten:
Kerk
Miss. Werk Ned.
Exploitatie.
Uw bijdrage voor de tweede collecte kunt u
overmaken naar ZWO met vermelding
Missionair Werk NL.
Kerk en diaconie missen nu de bijdragen
die u in de collectezak doet. Bijdragen via

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

uw bankrekening worden dus op prijs
gesteld.
De rekeningnummers vindt u achter in
Kontakt.
Vergeet u niet uw toezegging VVB door te
geven?
Overleden
Door de landelijke ledenregistratie werd
gemeld dat op 11 mei is overleden A. (Arie)
Wagemakers. Hij werd 70 jaar.
Felicitaties
Op 15 mei was het echtpaar BrouwersDiseraad 50 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd.
Geert-Jan van der Schans stuurde een
mail:
We zijn trots te mogen vertellen dat
afgelopen weekend onze prachtige
dochter Jette Lea Marie geboren is. Haar
roepnaam is Jette. Moeder en dochter
maken het heel goed (en ook met vader
gaat het prima).
We feliciteren Geert-Jan en Louise.
Natuurlijk ook Piet en Carolien van der
Schans met hun eerste kleinkind.
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.
Toekomst van de kerkdienst
In de vergadering van de kerkenraad op 18
mei is besloten dat we in de maand juni
nog niets veranderen aan de wijze waarop
we de kerkdienst houden. Onderzocht
wordt hoe we vanaf 1 juli verstandig
gebruik kunnen maken van de
aangekondigde verruiming tot maximaal
100 aanwezigen met in achtneming van de
dan geldende beperkingen. Daarvoor wordt
een plan gemaakt door Jan Korver en Jan

van Wijk. Op 15 juni neemt de kerkenraad
over dat voorstel een besluit.
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
een lange lijst van kerken in alfabetische
plaatsvolgorde. 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 pptxbestand is in PowerPoint. Als u het pdfbestand 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 op dit moment de volgende
informatie:
•
•
•

De dienst van PG Waalwijk is ook te
zien.
Elke zondag verzorgt ds. Otto Grevink
een dienst om 9.30 uur, die u kunt
volgen via www.coronavieringen.nl.
De diensten in de Hervormde kerken
van Sprang en Waspik zijn te
beluisteren.

Henk Hoogendoorn

