Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.
Website www.pkndebrug.nl
ZONDAGSBRIEF – 21 JUNI 2020
TOCH MET ELKAAR VERBONDEN

KERKDIENST ALLEEN ONLINE
Onze voorganger op deze PGMLruilzondag is ds. E. van Wijk uit Sprang.
Organist:
Lector:

Cedrik Kerkdijk
Matty Zoutewelle

Orgelspel
Welkom
Zingen: Psalm 118 : 1
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen: Lied 283 : 1, 2, 3, 4
Kyriëgebed
Zingen: Lied 274 : 2, 3
Gebed bij de opening van het Woord
Zingen: Lied 935 (kinderlied)
Schriftlezing: Psalm 107 : 23 – 31 door
lector
Zingen: Psalm 42 : 4, 7
Schriftlezing: Johannes 6 : 16 – 21
Zingen: Lied 933
Verkondiging; thema: ‘Wees niet bang’
naar aanleiding van Johannes 6 : 20
Zingen: Psalm 93
In Memoriam
Zingen: Psalm 42 : 1 en (OB)5
Gebeden
Slotlied: Lied 416
Zending en zegen, beantwoord met Ja,
amen, ja, hallelujah
Orgelspel

Collecten
1.MAF
2.Kerk
3.Exploitatie
In Kontakt is op bladzijde 24 vermeld wat
de activiteiten zijn van MAF (St. Mission
Aviation Fellowship), dus een soort Flying
Doctors. Uw bijdrage graag overmaken
naar ZWO met vermelding van MAF.
Ook 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.
Overleden
Op 15 juni overleed zr. Adje Hoefnagel-van
Peer op de leeftijd van 86 jaar. Op 17 juni
overleed haar echtgenoot Ad op de leeftijd
van 87 jaar. Beiden waren besmet geraakt
met het coronavirus. Lange tijd maakte
Adje bijzondere kaarten die in onze kerk
konden worden gekocht. Ook was ze lid
van Laudate Dominum.
De afscheidsdienst in Kerk De Brug is op
maandag 22 juni om 13.30 uur. De
voorgangers zijn ds. E. van Wijk en ds.
O.O. Grevink. De dienst is te volgen via
www.uitvaart.onlinekijken.nl. Klik op
uitvaart mevrouw Hoefnagel-van Peer –
Wachtwoord: HoefnagelA2020.
Voorbeden
Voor de dienst van zondag kunt u mij
voorbeden doorgeven door mij te bellen
(0416 273413) 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.

De bloemen van de kerk gaan als
groet naar mw. A.A. Louwerse.
----------------------------------------------------------------------------------------------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

Toekomst van de kerkdienst
In de vergadering van de kerkenraad op 15
juni is besloten 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. In het komend
nummer van Kontakt en de volgende
zondagsbrief treft u de uitwerking aan van
het plan.
Vanwege het groter aantal kerkgangers
dan tot nu toe zal er niet worden gezongen.
Bij binnenkomst zal ieder naar een plaats
geleid worden. De galerij zal pas worden
gebruikt als het beneden ‘vol’ is.
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.coronaviering.nl.
De diensten in de Hervormde kerken
van Sprang en Waspik zijn te
beluisteren.

Henk Hoogendoorn

