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ZONDAGSBRIEF – 11 OKTOBER 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voorganger is ds. H.J. van Kapel uit
Waspik
In deze dienst nemen we afscheid van
predikantsechtpaar Jaap en Aline BolVerbree. Omdat we de adviezen van de
overheid vanwege het coronavirus
willen volgen hebben we moeten
besluiten dat alleen uitgenodigde
kerkleden aanwezig kunnen zijn. En er
zal niet worden gezongen.
Lector:
Organist:

Martha Dank
Jos Dekkers

In deze dienst zal niet worden
gezongen.
Orgelspel
Mededelingen kerkenraad
Aanvangslied
(luisteren met tekst op beamer)
Luisteren: Lied 280 De vreugde voert
ons naar uw huis
https://www.youtube.com/watch?v=ddXReKIaBt0

Stil gebed
Bemoediging en groet
Drempel gebed
Klein gloria, gesproken door ouderling
van dienst
Ere zij de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest,
Als in den beginne, nu en immer, en
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
Inleidend over deze dienst van afscheid
Kyrie
Inleidend
(luisteren met tekst op beamer)
Luisteren: Kyriegebed van Sela
https://www.youtube.com/watch?v=k9hSLzzJvZs

Gloria
Inleidend (Aline)

(luisteren met tekst op beamer)
Luisteren:Glorialied :Ps. 98 Zing de
Here een nieuw lied
https://www.youtube.com/watch?v=xsDncqQ90Ds

Gebed om Verlichting met HG
Orgelspel( terwijl de kinderen naar
voren komen):
Je bent een parel in Gods Hand.
https://www.youtube.com/watch?v=v2QpmBQeUn0

1e Schriftlezing OT Gen 28:10-22 door
Martha Dank
Orgelspel Ubi Caritas (tekst op
beamer)
2e Schriftlezing NT 1 Kor:13:10-13
door Aline Bol
Inleidend
(luisteren met tekst op beamer)
Luisteren: Als het leven soms pijn doet
/Reni en Elisa Krijgsman
https://www.youtube.com/watch?v=e3zfYjOhe5E

Verkondiging
Orgelspel-meditatie uitlopend op Psalm
146:3 (tekst op beamer)
Kinderen terug
Woorden vanuit kindernevendienst,
peuterdienst en jeugdraad
Woorden namens de gemeente door
voorzitter kerkenraad ouderling Henk
Hoogendoorn
Luisteren Orgel met tekst op beamer)
Luisteren (staande): Psalm 134: 3
Dankzegging, Voorbede, Onze Vader.
Informatie collecte
Slotlied
(Luisteren Orgel met tekst op beamer)

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

Orgel: Lied 969
Zegen
Uitleidend orgelspel
Berichten voor de gemeente
De bloemen van de kerk gaan als groet
naar zr. A. van Zutphen-Smits.
Collecten:
1.Liliane Fonds
2. Alg. Onderhoud
U kunt uw gaven overmaken. Voor de
eerste collecte naar het rekeningnummer
van de diaconie met vermelding ‘Liliane
Fonds’, voor de tweede collecte naar het
rekeningnummer van de kerk.
Zieken
Jan Rozenbrand en Bert Braspenning
ondergingen een geslaagde operatie en
werken thuis aan verder herstel.
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 diensten vanaf 18 oktober
Zolang de aangekondigde maatregel van
kracht is dat er maximaal 30 kerkgangers
naast de medewerkers aan de dienst
aanwezig mogen zijn in de dienst zullen we
met inschrijving moeten werken. In de
komende week wordt u verzocht zich tot
vrijdagavond 16 oktober aan te melden bij
br. Jan van Wijk via e-mail of telefoon:
jvwijk3v2w@gmail.com of 0416 312798.
Op zaterdag krijgt u bericht of u aanwezig
kunt zijn. Aanmeldingen boven het
maximum worden in principe voor de
volgende zondag genoteerd.
Afscheidscadeau voor
Jaap en Aline Bol
In de dienst op 11 oktober zullen we
afscheid nemen van Aline Bol.
We willen dan aan Jaap en Aline een
cadeau aanbieden als waardering voor hun
werkzaamheden in onze gemeente vanaf
2008.
We stellen het op prijs als u uw bijdrage
voor het cadeau wilt overmaken naar de
bankrekening van de kerk met vermelding:
afscheidscadeau.
Henk Hoogendoorn

