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ZONDAGSBRIEF – 14 JUNI 2020
TOCH MET ELKAAR VERBONDEN

KERKDIENST ALLEEN ONLINE

Onze voorganger in deze dienst is
mw. drs. J. Weigand-Timmer, Ermelo
Organist:
Lector:

Henk Hoogendoorn
Brenda Kerkdijk

Orgelspel
Welkom

Dat lijkt op een vlieger. Een vlieger is vrij om te
vliegen, ook al zit hij aan een touwtje. Maar
juist daardoor kan hij vliegen. Zo houdt God
ons ook vast. En wij mogen vrij vliegen!
Daarom hebben jullie een patroon van een
vlieger gekregen. Ik hoop dat jullie mooie
vliegers gaan maken. Je mag er ook jouw
wensen en gebeden op schrijven. Sturen jullie
mij een foto van jullie mooie vlieger en van de
boodschappen die jullie schrijven op die
vlieger? Dat kan via WhatsApp op 06-53449021

LIED Psalm 62: 5 en 7 – Mijn ziel is stil tot
God mijn Heer
STIL GEBED

We luisteren naar een lied van Elly en Rikkert
over vrijheid

BEMOEDIGING EN GROET
KLEIN GLORIA

SCHRIFTLEZING OT Jesaja 49: 8-11
LIED 763: 1 en 5 - Zij zullen de wereld
bewonen

GEBED VAN TOENADERING
GENADEVERKONDIGING
GLORIALIED LIED 864: 1, 3 en 5 – Laat
ons de Heer lofzingen
LEZING VAN DE LEEFREGEL
LIED 910: 1, 2 en 3 – Soms groet een licht
van vreugde
DIENST RONDOM HET WOORD
GEBED BIJ DE OPENING VAN HET WOORD
KINDERMOMENT
De corona-maatregelen
zijn versoepeld en we
kunnen weer meer van
onze vrijheid genieten.
Deze zomer waarderen
we dat misschien meer
dan anders. Vandaar het
thema van vandaag:
eindelijk vrij!
Bijbelse vrijheid is iets
anders dan
ongebondenheid en
grenzeloos zijn, meer
dan kunnen winkelen en
op een terrasje zitten. Vrijheid heeft te maken
met het goede dat God ons heeft gegeven!

https://youtu.be/9Xoc65fXhr8

SCHRIFTLEZING NT Galaten 5: 1-14
LIED 841: 1, 2 en 4 – Wat zijn de goede
vruchten
VERKONDIGING
Thema: Eindelijk vrij!
LIED 871: 1-4 – Jezus zal heersen waar de
zon
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Wij luisteren eerst naar een gezongen gebed om vrede
van Sela:
https://youtu.be/ht5YlgSKdD0
U kunt uw voorbeden aan mij doorgeven
voor of tijdens de dienst via
WhatsApp op 06-53449021
Afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze
Vader
INZAMELING VAN GAVEN
SLOTLIED - LIED 425 – Vervuld van uw
zegen
WEGZENDING EN ZEGEN
Beantwoord met ’Ja, amen, ja, Hallelujah’’
Orgelspel
Ter aanvulling op het onderstaande heb ik nog een
link van het Nederlands Bijbelgenootschap voor een

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

gratis zomer leesplan over het thema Vrijheid, waar
het komende zondag in de dienst ook over zal gaan.
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/vrij-website
De bloemen van de kerk gaan als groet
naar de Fam. Muilwijk.

Collecten:
Diaconie
Kerk
Exploitatie.
In Kontakt is vermeld bij de eerste
collecte Diaconie Heilig Avondmaal.
Door de beperkingen in verband met
het coronavirus kunnen we helaas geen
Heilig Avondmaal vieren.
ZWO, Kerk en Diaconie missen de
bijdragen die u in de collectezak doet.
Bijdragen via uw bankrekening worden
dus op prijs gesteld.
De rekeningnummers vindt u achter in
Kontakt.

Thijmen Wijnstroom

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 pptx-bestand is in PowerPoint.
Als u het pdf-bestand gebruikt staan de
plaatjes van de presentatie onder elkaar.
•

Een mooi resultaat van de “Pinksteren kleurplaat”
Zieken
Besmettingen met het coronavirus leken ons
bespaard te blijven. Sinds kort is dat niet meer
het geval. Zr. Adje Hoefnagel-van Peer is
ernstig ziek en deze week opgenomen in
Heeswijk-Dinther in een gespecialiseerd
verpleeghuis. Ook haar man Ad is opgenomen
met minder ernstige klachten. Er is om
voorbede gevraagd.
Voorbeden
Voor de dienst van zondag kunt u mij
voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416

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.coronaviering.nl.
De diensten in de Hervormde kerken van
Sprang en Waspik zijn te beluisteren.

Henk Hoogendoorn

