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ZONDAGSBRIEF – 6 DECEMBER 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

In deze dienst op 2e Zondag van advent wordt niet
gezongen.
Thema: HOE LACH JIJ?
Voorganger
Organist
Lector

: Dhr. Rob Favier
: Henk Hoogendoorn
: Brenda Kerkdijk

De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk
is aan de schaal.
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van
dienst
Stil gebed, bemoediging en groet

Project ‘Het Beste Nieuws’

2e advent 6 december 2020
Thema: ‘Wie ben jij dan wel?’
Lezing: Johannes 1:19-28

Klein Gloria: gelezen door de ouderling van dienst of
de melodie gespeeld door het orgel
Drempelgebed
Lied 440: 1, 2, 4 Ga stillen in den lande
https://www.youtube.com/watch?v=haN0E2LgCxw
Kyriëgebed
Lied 413: 1, 3 Grote God wij loven U
https://www.youtube.com/watch?v=Ob3KRX4eli8

Wie ben jij dan wel?
Johannes de Doper wordt door priesters en
Levieten ondervraagd: ‘Ben jij de Messias?’
Johannes verteld dat hij dat niet is en dat
na hem iemand komt die veel belangrijker is.
Bloemschikking
Het Goede leven. Bloeien in Gods Licht.

2e advent 6 december 2020
In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe
aarde,
een aarde waar gerechtigheid woont. De
gerechtigheid
wordt
gesymboliseerd
door het gebruiken
van de kleur
wit (wit
berkenschors en
de bloemen van de
Helleborus niger).
De gerechtigheid
wordt ook
gesymboliseerd
door de rechte
tak en de
kronkeltak: wat
krom geworden is zal recht worden.

Gebed om het licht van de Heilige Geest
Kindermoment; er wordt een kinderlied gespeeld;
kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezingen uit het Oude Testament: door
Gen 17: 17-19
Gen 18:10-15.
Gen 21:1-7
Orgelspel
Lezing uit het Nieuwe Testament: Joh1: 19-28
Lied 439: 1,2, 3 Verwacht de komst des Heren
https://www.youtube.com/watch?v=gQw11p-b5YQ
Verkondiging
Orgelspel
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Aandacht voor de deurcollecte
Lied 968: 1, 2 en 4 De ware kerk des Heren
https://www.youtube.com/watch?v=rc5c0Wib1KU
Zending en zegen
Orgelspel
Collecten:
1e Kia – Kinderen in de Knel
2e Kerk
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen

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

toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken
gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere
omgeving. De helft van hen maakt de middelbare
school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34
jaar is werkloos. De toekomst is voor hen
vaak een duister gat. Samen met christelijke partners
helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van
armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te
brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding
en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te
maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het
verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst,
vakantiekampen en trainingen groeit hun
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden
om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst
krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk.
Kijk voor meer informatie
op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.
U kunt uw gave voor de adventscollecte overmaken op
het rekeningnummer van de ZWO met vermelding
van onderwijs Zuid-Afrika
Voor de tweede collecte staat de bankrekening van de
kerk open.
Berichten voor de gemeente
De bloemen van de kerk gaan als groet en ter
bemoediging naar fam. A. van Capellen.
Overleden
Woensdagmorgen 2 december overleed zr. Kuinira de
Rooij-Bouman in de leeftijd van 81 jaar. Zij verbleef al
enige jaren in Eikendonk. Lange tijd verzorgde ze voor
ze verhuisde het verjaardagsfonds.
De uitvaart zal op woensdag 9 december in besloten
kring plaatsvinden. Ze zal worden begraven op de
Algemene Begraafplaats aan de Heistraat.
We gedenken haar in deze dienst.

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
Met ingang van 1 december heeft de overheid het
dragen van een mondkapje verplicht in openbare
gelegenheden. Vervolgens is meegedeeld dat dit voor
kerken niet verplicht is. De kerkenraad heeft besloten u
toch te vragen om wanneer u loopt een mondkapje te
dragen. Als u zit kunt u het mondkapje afdoen.
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 11 december 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.
Aanmeldingen boven het maximum worden in principe
voor de volgende zondag genoteerd.
Henk Hoogendoorn
Adventsvesper: Omdat Hij jou wil kennen, hoef je niet
eenzaam te zijn
Als een rode draad loopt het thema eenzaamheid door de
oecumenische adventsvespers.
Tenslotte leven we in de
eenzaamste eeuw ooit,
volgens Noreena Hertz,
een toonaangevende
Britse professor.
Bestrijd de eenzaamheid
en kom naar de
adventsvesper georganiseerd door de Raad van Kerken
Waalwijk en Loon op Zand op zondag 6 december 2020, om
17.00 uur in kerk De Brug te Sprang-Capelle. Voorgangers
zijn Huub van der Linden en Jan de Gruijter.
Ook op kerkomroep.

Beste gemeenteleden,
Zoals jullie wel hebben gelezen gaan we toch iets
doen in plaats van de kerstmarkt.
Door middel van de bestellijst die velen van jullie
hebben ontvangen kan er een bestelling worden
geplaatst voor een mooi kerststuk, stamppot of soep.
Vandaag is de laatste dag dat de formulieren
ingeleverd kunnen worden, vandaar deze herinnering.
Er kan ook per mail of telefonisch besteld worden bij;
Ellis Vervoorn, tel 277639
Mail; ellisvervoorn@live.nl
Marjanne Dekkers, tel. 281147
Mail; marjanne@dekkersonline.nl
Lotte Lagrouw, tel. 06-51796596
Mail. Lotte_kimpel@hotmail.com.
Zijn er vragen, bel gerust.
Alles wordt bij u thuis afgeleverd tegen contante
betaling.
Graag gepast betalen.
Wij hopen op een mooie opbrengst.
Alvast heel hartelijk bedankt.
Namens de activiteitencommissie

