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ZONDAGSBRIEF – 13 DECEMBER 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

In deze dienst op 3e Zondag van advent wordt niet
gezongen.

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorganger
Organist
Lector

Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria: gelezen door de ouderling van dienst of de
melodie gespeeld door het orgel

: Ds. O.O. Grevink
: Cedrik Kerkdijk
: Matty Zoutewelle

Project ‘Het Beste Nieuws’
e

3 advent 13 december 2020
Thema: ‘Ben je er klaar voor?’
Lezing: Jesaja 65:17-25

Drempelgebed
Lied 1: O kom, o kom Immanuël:
https://www.youtube.com/watch?v=-ncOskfFl58
Kyriëgebed
Lied 2: Neem mij aan zoals ik ben:
https://www.youtube.com/watch?v=jdwX3Gg-D-c
Gebed van de zondag
Kindermoment;
Eerste schriftlezing door ouderling van dienst: Jesaja 35:
1-10

Ben je er klaar voor?
De profeet Jesaja spreekt de mensen moed in:
‘De Heer zegt: “Ik maak alles nieuw en jullie
Mogen mij helpen. Wees goed voor elkaar.
Help elkaar. Doe wat je kunt en ik, de Heer,
zal de rest doen.”
Bloemschikking
Het Goede leven. Bloeien in Gods Licht.

3e advent 13 december 2020
In de lezingen wordt er gesproken over Johannes
de Doper, een wegbereider naar een betere
toekomst.
Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de
kleur van het Goede Leven. De weg die men moet
afleggen
om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor
iedereen anders.

Orgelspel
Tweede schriftlezing door Matty Zoutewellet: Jakobus 5:
7-10
Lied 3: ‘Christus Verlosser’:
https://www.youtube.com/watch?v=JTbD1zeMB2k
(Taizé)
Verkondiging
Orgelspel
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Aandacht voor de deurcollecte
Lied 4: Nu daagt het in het oosten (lied 444):
https://www.youtube.com/watch?v=L8STChu23Eg
Zending en zegen
Orgelspel
Collecten:
1e Kia – Kinderen in de Knel
2e Diaconie
Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in
Myanmar (Birma)
Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar
(Birma) zijn veel Birmezen, met name etnische
minderheden, de grens met Thailand over gevlucht.
Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic
(MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en

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

scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar
en Thailand. Ondanks dat de politieke en
veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is,
kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen
hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders
ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen
in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals
scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.
Alleen al in Mae Sott en omgeving verblijven naar
schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en
hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige
vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot
gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in
gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk
niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg,
zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter etc.
Kortom geen registratie biedt weinig kans op een goede
toekomst.
U kunt dit werk steunen door uw gave over te maken op
het IBAN nummer van de ZWO met vermelding van
Myanmar of uw gave te doneren in de collecteschaal
achter in de kerk. Deze wordt gecombineerd met de
collecte voor de Diaconie.
Berichten voor de gemeente
Voortaan wordt op de zondagsbrief vermeld waar de
bloemen van de kerk de vorige zondag zijn gegaan.
Voorbeden
Voor de dienst van zondag kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

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
Eenzaamheid en depressiviteit gaan vaak samen.
Meer dan 1 miljoen Nederlanders slikken een
antidepressivum als Prozac. Iedereen kent wel iemand
die depressief is. Gelukkig dat er medicijnen zijn, maar
die zijn niet de enige oplossing.
In de tijd van Elia zijn er geen medicijnen voor
depressiviteit. Hij moest vluchten voor zijn leven,
want koningin Izebel had gezworen voor zijn dood te
zorgen. Elia vlucht een heel eind de woestijn in en als
hij doodmoe in alle eenzaamheid neervalt, verlangt hij
naar de dood. De profeet van God is depressief.
Maar God heeft hem weer kracht en een opdracht. Zo
krijgt Elia weer toekomst.
Zelfs Gods profeten zien het soms helemaal niet meer
zitten, dus hoeven wij ons niet te schamen als we dat
ook hebben. Maar God wil ons weer oprichten en
toekomst bieden.
Dat is toch advent.
Vier daarom onze vesper mee georganiseerd door de
Raad van kerken Waalwijk/Loon op Zand
op zondag 13 december 2020 in kerk De Brug.
Aanvang 17.00 uur.
Het thema is Vanuit het donker naar het licht.
Voorgangers zijn Jos Verbraeken en Rien Visser.

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 18 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

Kinderkerstfeest
Op 24 december om 17.00u willen we toch graag een
eenvoudig kinderkerstfeest houden in onze kerk.
Er hebben al een aantal ouders opgegeven om met hun
kinderen aanwezig te zijn maar er is nog ruimte om aan
te sluiten met bijvoorbeeld kleinkind(eren) of als je zelf
graag bij het kinderkerstfeest wilt komen.
Je kunt je via de officiële weg aanmelden via Jan van
Wijk (Jvwijk3v2w@gmail.com), hij houdt het aantal
volwassen personen (> 12 jaar) bij zodat we op veilige
afstand dit kinderkerstfeest kunnen vieren.
Groeten,
Brenda

