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ZONDAGSBRIEF – 8 NOVEMBER 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voorganger is Mw. M. Klaasse uit
Waalwijk
Lector:
Brenda Kerkdijk
Organist:
Cedrik Kerkdijk

In deze dienst, die in het teken
staat van Kerk-School en Gezin,
wordt niet gezongen
Orgelspel
Mededelingen van de kerkenraad
Lied (Dank U voor deze nieuwe
morgen) YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=YkDMdzlbi0U
Votum en Groet
Gebed om ontferming
Gesproken Lofprijzing
Leefregel
Orgelspel
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Handelingen 27: 21-26 en 3338 (Bijbel in Gewone Taal)
Lied (Dank U voor de wonderen die
gebeuren) YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=B8arisR1yP0
Vertelling voor/met de kinderen

Orgelspel: Psalm 33: 11
Verkondiging
Lied (Sela: Danklied) YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=EfXQbUijHKg
Dankgebed / voorbede / stil gebed /
Onze Vader
Moment bij de collecten
Lied 416 (Ga met God en Hij zal met je
zijn) / YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5H
c
Zegenbede
Uitleidend orgelspel
Collecten bij de uitgang
Collecten:
1e
Dorcas
e
2
Kerk Dankdag

Afgelopen woensdag vierden we "dankdag"
omdat wij God willen danken voor de
verkregen gewassen. Daarom is ook
vandaag de Kerk als "dankdag" collecte
opgenomen.
De andere collecte is voor Dorcas. Dorcas
komt in actie voor de allerarmsten, en wil
blijvende verandering in het leven van de
allerarmsten. Men geeft hulp als de nood
aan de man is en biedt kansen in
uitzichtloze situaties.
Voor gemeenteleden die hun gaven willen
overmaken: Kerk met als omschrijving:
(dank)dag collecte:
NL67RABO0373734611. ZWO met als
omschrijving Dorcas:
NL16RABO0373709242
Berichten voor de gemeente
De bloemen van de kerk gaan als groet
naar zr. J. Crielaard-Vos.

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

Zieken.
Zr. Linda Nederveen-Snijders werd
positief getest op het coronavirus. Zij
had gelukkig maar lichte klachten en is
intussen bijna hersteld. Het gezin heeft
de voorgeschreven quarantaine
doorstaan.
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 vrijdagavond
13 november aan te melden 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.
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.
Voor de dienst van 22 november
verwijs ik naar de tekst van de
commissie eredienst.
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.

