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ZONDAGSBRIEF – 30 AUGUSTUS 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Onze voorganger is Ds. M.P. Vis uit
Werkendam
Lector:
Brenda Kerkdijk
Organist: Cedrik Kerkdijk
In deze dienst zal nog niet worden
gezongen.
Orgelspel

Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil
gebed, Onze Vader
Voorlezen door kerkenraadslid, met
orgelspel: Lied 381: 1 en 4 ‘Genadig
Heer, die al mijn zwakheid weet’
Nodiging en instellingswoorden
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging

Welkom
Stil gebed, bemoediging en groet

Aandacht voor de deurcollecte

Klein Gloria: de melodie wordt gespeeld
door het orgel
Drempelgebed

Lied 4: Lied 416 ‘Ga met God en Hij
zal met je zijn’
https://www.youtube.com/watch?
v=fccYzkb2XrU

Lied 1: Hemelhoog 298 ‘Genade, zo
oneindig groot’
https://www.youtube.com/watch?
v=Misf6W4JnWo
Genadeverkondiging en wetslezing
Lied 2: Lied 103e ‘Prijs de Heer,
mijn ziel’ / ‘Bless the Lord my soul’
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/
bless-the-lord/POMS_EO_4316797
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Kindermoment
Schriftlezing: Openbaring 19: 1 - 9
door lector
Lied 3: Lied 405: 1, 3 en 4 ‘Heilig,
heilig, heilig’
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/
heilig-heiligheilig/POMS_EO_13011990
Verkondiging
Orgelspel

Zending en zegen
Orgelspel
Berichten voor de gemeente
De bloemen van de kerk gaan als groet
naar zr. L.J. Ophorst-van Oversteeg.
Collecten:
1.Diaconie
2.Kerk
Bijdragen kunt u overmaken, voor de
eerste collecte naar het
rekeningnummer van de diaconie en
voor de tweede collecte naar het
rekeningnummer van de kerk. Beide
staan in Kontakt.
Zieken
Br. H.A. Metzke is weer thuis na een
operatie aan een been. Verder
onderzoek moet uitwijzen waardoor dat
nodig was.
Voorbeden
Voor de dienst van zondag kunt u mij
voorbeden doorgeven door mij te bellen
(0416 273413) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Viering heilig Avondmaal:
Onderwijzing
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Contact :
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
Henk Hoogendoorn tel. 273413
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
of Matty Zoutewelle tel. 274119

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.
Begraafplaats Tilburgseweg
Van de Gemeente Waalwijk ontvingen
we een bericht over ruiming van vak D
van de algemene begraafplaats aan de
Tilburgseweg. Als u een nabestaande
bent van iemand die in vak D begraven
is, dan kunt u de berichtgeving
opvragen bij Henk Hoogendoorn of
Matty Zoutewelle.
Viering Heilig Avondmaal op 30
augustus
Er is een plan uitgewerkt om op 30
augustus in aangepaste vorm
avondmaal te vieren.
De uitdeling van brood en wijn zal als
volgt plaatsvinden. Een dienwagen met
voor ieder persoonlijk een bekertje met
een stukje brood en een bekertje met
wijn wordt naar voren gereden. Wie op
de tweede rij zit staat op en neemt die
twee bekertjes van de dienwagen en
krijgt een plaats aangewezen in de rij
ervoor. De bekertjes zet u op een stoel
naast u. Vervolgens de derde rij naar
de tweede rij, enz.
Op aanwijzing van de voorganger
nemen we samen het stukje brood en
later samen de wijn.
Henk Hoogendoorn

Activiteit Startzondag
Op zondag 13 september is het
startzondag en willen we graag met u
en jou gaan fietsen om samen te
‘starten’ en met elkaar na te denken
rond het thema ‘Het goede leven’ .
Niet ver fietsen (max 15 km) en met
een lange stop in de buitenlucht om
weer even uit te rusten en te praten.
We verzamelen om 14.00u bij de kerk
met onze fiets en zijn rond 17.00u weer
terug. Bij erg slecht weer kan het niet
doorgaan, er is geen
‘regenprogramma’.
Zin om mee te gaan? Meldt je ‘life’,
telefonisch of via mail vóór 12
september aan bij Rien Visser of bij
Brenda Kerkdijk.
Brenda Kerkdijk
0416 272855
benc.kerkdijk@hetnet.nl
RienVisser
0416274018
rienvisser@home.nl
(op vakantie
tot 4 september)
Onze gegevens en wat meer info
worden ook vermeld in Kontakt van
september.
Rien en Brenda

