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ZONDAGSBRIEF – 1 NOVEMBER 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voorganger is

Mw. Ds. G. van ’t Slot,

emeritus-predikant uit Zeist
Lector:
Organist:

Henk Hoogendoorn
Cedrik Kerkdijk

In deze dienst, die in het teken
staat van Hervormingsdag, wordt
niet gezongen
Orgelspel
Mededelingen van de kerkenraad
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria (melodie door orgel)
Drempelgebed
Psalm 68 : 7 en 12 (You Tube: Ned.
zingt, 23-9-2017, St. Catharijnekerk in
Brielle)
Kyriëgebed
Hoopvolle woorden uit Rom. 5:1-5
Lied 600 ( You Tube: upload mr Sheep,
26-8-2013)
Gebed om de verlichting door de
Heilige Geest
God heeft een plan met je leven
https://www.youtube.com/watch?v=ZN034PuKBTY

Kindermoment
Schriftlezing O.T. Psalm 46 door Henk
Hoogendoorn
Schriftlezing N.T. Mattheüs 25 : 1-13
Lied 657: 1 en 4 ( You Tube: Ned.
zingt, 4-7-2018, St. Nicolaaskerk in
Middelburg)
Verkondiging

Orgelspel (graag bewerking / melodie
van Een vaste burcht)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en
Onze Vader
Aandacht voor de deurcollecte
Lied : Ga maar gerust, Sytze de Vries
uit bundel Het liefste lied van overzee,
nr. 15 (You tube: Domkerk, Utrecht, 911-2015)
Ga maar gerust, want Ik zal met je
meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal
opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap
wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je
meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt
opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad, diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
Ga maar gerust, want Ik zal met je
meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die je kunt
aanslaan.
Ik ben de verte die verlangend wenkt
en komt je thuis, de laatste mist
verdwenen,
ben Ik de hand die al je tranen wist.

Zending en zegen
Orgelspel
Collecten:
1e
Inloophuis TOON
e
2
Alg. onderhoud

Naast de geplande "eigen" collecte voor
algemeen onderhoud is op deze zondag de

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

eerste collecte bestemd voor Inloophuis TOON
(Diaconieproject 2020)
Als je de diagnose kanker te horen krijgt, staat
de wereld plotseling op zijn kop; niet alleen je
eigen wereld, ook die van je partner, kinderen,
familie en vrienden. Waar kun je naar toe met
alle onzekerheden die op je af komen?
Inloophuis TOON is een ontmoetingsplek voor
iedereen, ongeacht leeftijd, die direct of indirect
met kanker te maken heeft of heeft gehad.
Persoonlijke aandacht, een luisterend oor,
betrokkenheid van gastvrouwen en gastheren,
rust en warmte vind je in het huis.
‘Bij TOON kun je helemaal jezelf zijn’, aldus een
bezoeker

Berichten voor de gemeente
De bloemen van de kerk gaan als groet
naar zr. J. Crielaard-Vos.
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 in de komende weken
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 dinsdagavond 3 november aan
te melden voor de dienst op dankdag 4
november om 19.30 uur bij br. Jan van Wijk
liefst per e-mail: jvwijk3v2w@gmail.com. Geef
aan met hoeveel mensen u wilt komen. U krijgt
zo spoedig mogelijk per antwoordmail bericht of
er voor u plaats is.
Of telefonisch 0416 312798. Bij contact hoort u
direct of er plaats is. Spreek anders het
antwoordapparaat in met vermelding van naam
en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig
mogelijk teruggebeld.
Aanmelden voor de kerk-school-gezin dienst op
8 november tot vrijdagavond 6 november. Voor
een deel van de plaatsen is al aangemeld door
gezinnen met kinderen op de basisschool. Er is
dus nog een beperkt aantal kerkgangers
mogelijk.

Aanmeldingen boven het maximum worden in
principe voor de volgende zondag genoteerd.
Voor de avondmaalsdienst op 15 november
willen we hen die samen in de kerk avondmaal
willen vieren voorkeur geven. Anderen vragen
we zich niet aan te melden.
Wie wel avondmaal wil meevieren, maar uit
voorzichtigheid niet naar de kerk gaat, kan bij
het luisteren naar de dienst thuis een stukje
brood en een klein glaasje wijn klaar zetten om
op het moment van de viering mee te doen.
Ds. Otto Grevink
De classis heeft in de afgelopen week
ingestemd met de losmaking van ds. Otto
Grevink van de kerk in Tilburg per 1 februari
a.s.
Dit betekent dat hij op die datum in onze
gemeente aan de slag kan.
Henk Hoogendoorn
Zondag van de voleinding 2020.
22 november, op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar gedenken wij de overledenen die
het afgelopen jaar van ons heen zijn gegaan, in
het bijzonder 10 leden van onze kerk.
De dienst in de kerk zal door de naaste families
van de gestorven broeders en zusters worden
bijgewoond. Daarmee is het maximum van 30
kerkgangers bereikt. Daarom zullen wij als
gemeente de dienst thuis mee beleven.
Het is jammer en verdrietig dat we tot dit
besluit moeten komen. We leven in een
bijzondere en moeilijke tijd en we vragen
hiervoor uw begrip maar zeker ook uw steun en
gebed.
De kerk is alleen niet het stenen gebouw waar
wij samenkomen. U, jij en ik zijn de levende
stenen waaruit de kerk bestaat en al kunnen we
nu niet bij elkaar zijn, toch zijn we verbonden
met elkaar door Gods Heilige geest. Zo kunnen
we als gemeente thuis om de families in de
kerk heen staan. Laat dit ons tot steun en
troost zijn.
Het is al jaren een mooi gebruik dat iedereen
zijn of haar geliefde overledene kan gedenken
door het opsteken van een kaarsje.
Doordat dit nu niet kan, zal er gelegenheid
geboden worden namen van gestorven
dierbaren door te geven. Deze zullen worden
voorgelezen in de dienst en er zal een kaars
voor hen branden op de liturgische tafel.
Het zou ook mooi zijn als jullie thuis dan ook
een kaarsje zouden aansteken om zo in
verbondenheid door het Licht deze dienst
samen te beleven.
De namen kunt u doorgeven aan Francijn van
Eersel ( 0416273645 of veersel@home.nl.)
Dieter Verbeek (0416276620 of
pl.verbeek@ziggo.nl.
Namens de commissie Eredienst , Dieter
Verbeek.

