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ZONDAGSBRIEF – 20 DECEMBER 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

In deze dienst op de 4e zondag van Advent volgen we
het advies van de landelijke kerk. De dienst is alleen
digitaal te volgen, voor het eerst ook met beeld. Zie de
instructie die het beamerteam heeft opgesteld.
Voorganger
Organist
Lector

: Mevr. Ds. C. Inkelaar-de Mos uit
Oudenbosch
: Jos Dekkers
: Brenda Kerkdijk

Gebed om het licht van de Heilige Geest of gebed van
de zondag
Kindermoment; er wordt een kinderlied gespeeld;
Eerste schriftlezing door lector
Jesaja 40 vers 1 tot en met 11
Orgelspel

Project ‘Het Beste Nieuws’

Tweede schriftlezing door predikant Johannes 1:6-9 en
19-28
Lied 3: lied 439 vers 1,2,3

4e advent 20 december 2020
Thema: ‘Wat een geschenk!’
Lezing: Lukas 1:26-38

Verkondiging
Orgelspel

Wat een geschenk!

De engel Gabriël verschijnt
aan Maria en
vertelt dat ze een kindje
krijgt dat ze Jezus
moeten noemen, Gods
Zoon. De engel vertelt
ook dat de oude Elizabeth
een kindje krijgt.
Bloemschikking
Het Goede leven. Bloeien in Gods Licht.
4e advent 20 december 2020
Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen.

Een bijzonder verhaal
waarin Maria bezocht
wordt door een engel
die haar zwangerschap aankondigt.
De bol met knop
staat symbool voor
de aankondiging:
er is iets moois in
aantocht voor de
hele wereld, voor
een ieder persoonlijk.
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria: de melodie gespeeld door het orgel
Drempelgebed
Lied 1 : lied 1005 vers 1,2,4
Kyriëgebed of genadeverkondiging of lezing van de tien
geboden
Lied 2: Psalm 24 vers 4 en 5

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Aandacht voor de deurcollecte
Lied 4 Lied 289:1,2,3 of Evangelische liedbundel 382
Her uw licht en uw liefde schijnen
Zending en zegen
Orgelspel
Collecten:
1e Kia – Kinderen in de Knel
2e Alg. onderhoud
Ook vandaag is de adventscollecte bestemd voor de
projecten van Kerk in Actie "Kinderen in de knel" Deze
keer is de collecte bestemd voor: Een stabiel thuis
voor kinderen in Nederland
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis
geplaatst. In jeugddorp De Glind wonen 120
getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren
die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen
wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die
gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per
dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen
structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de
omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting,
eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende
kracht van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst
van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in
Nederland licht op hun pad bieden richting een goede
toekomst.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank! U kunt uw gave overmaken op
het IBAN nummer van de Diaconie met vermelding
van: Jeugddorp de Glind.
De schaalcollecte wordt gecombineerd met de collecte
voor Algemeen Onderhoud (IBAN nummer van de
kerk).

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

Berichten voor de gemeente
Vanaf vandaag word er voor de eerste keer ook
beeldverbinding verzorgd.
Tijdens de kerkdiensten worden beeldopnamen gemaakt.
Deze opnamen zijn (live) te bekijken via het YoutTube
kanaal van PKN De Brug.
De bloemen van de kerk gingen vorige week als groet
naar de familie Knoop.
Zieken
Mevr. Westerink is woensdagochtend gevallen en heeft
bij de val haar heup gebroken. Ze is opgenomen in het
Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg. Donderdag is ze
geopereerd. Er is grote dankbaarheid dat de operatie
goed verlopen is. Tot aanstaande maandag verblijft ze
in het ziekenhuis. Dan wordt bekend waar ze gaat
revalideren.
Dirk Mandemakers had woensdag 16 december een
afspraak bij de cardioloog omdat hij hartklachten heeft.
Deze afspraak kon helaas niet doorgaan vanwege een
besmetting met het coronavirus.
Gedenken we beide gemeenteleden in ons gebed.
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 15 december zijn strengere maatregelen
afgekondigd om het coronavirus te bestrijden. De
landelijke kerk heeft het navolgende dringend advies
gegeven:
“Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de
mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en
mee te maken. Als er redenen zijn om fysieke
kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende
feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief
“personeel”).
Hierbij gelden verder alle gebruikelijke voorschriften over
afstand houden, handen wassen en andere voorschriften
van het RIVM.”
De kerkenraad heeft gemeend dit advies te moeten
volgen. Gevolg is dat in de komende tijd alleen voor het
kinderkerstfeest en de dienst op 25 december tot
maximaal 30 personen toegelaten worden.
Het kinderkerstfeest is beperkt tot de gezinnen met
jonge kinderen.
Voor de dienst op 25 december wordt u verzocht zich
tot woensdagavond 23 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.
De kerkenraad vraagt u om wanneer u loopt in de kerk
een mondkapje te dragen. Als u zit kunt u het
mondkapje afdoen.
Ieder van ons hoopt op snelle afname van het probleem.
Het volgen van het advies doet pijn. Wellicht ervaart u
iets dichterbij de diensten te zijn omdat ze nu met oog
en oor te volgen zijn.
Namens de kerkenraad wens ik u, ondanks de
beperkingen, goede feestdagen.
Henk Hoogendoorn
Helaas kon de kerstmarkt vanwege Corona dit jaar
niet doorgaan. Toch heeft de activiteitencommissie met
een klein groepje vrijwilligers een succes gemaakt van
een kerstmarkt online.
Zij hebben in een heel korte tijd een actie opgezet om
het verlies van inkomsten en contacten met onze
gemeenteleden te compenseren door het verkopen van
soep, stamppotten en kerststukken. En daarna de
bezorging van alle bestellingen. Hulde aan de
commissie en allen die hebben meegewerkt, en aan u
als koper die aan deze actie mee wilde doen.
De opbrengst van de actie is € 2.320,50
Namens de kerkenraad. Heel hartelijk dank.
Matty Zoutewelle.

Adventsvesper nu ook met beeld
Zondag 20 december wordt de 4e adventsvesper
vanwege de coronamaatregelen via de website van
kerk De Brug (www.pkndebrug.nl) mee te beleven via
het YouTube-kanaal of te beluisteren via kerkomroep.
Thema is Wat te doen? Voorgangers zijn Joke Jansen
en Albert Megens.
Je zou maar regelmatig belachelijk worden gemaakt.
Omdat je je anders kleedt, of omdat je een wijnvlek in
je gezicht hebt, of noem maar op. Je durft nauwelijks
op straat te komen, bang om uitgelachen te worden.
Zou Jozef, de aanstaande van Maria, zich zo gevoeld
hebben? Maria is zwanger, ik kan maar beter mijn
snor drukken. Nee, zo was het niet. Hij wilde Maria
beschermen en dat ging wel ten koste van hemzelf.
Hoe eenzaam zou hij zich wel niet gevoeld hebben.
Maar een engel brengt hem weer op het goede pad.
Hij blijft bij Maria.
Zo komen we allemaal wel eens in een haast
onmogelijke situatie. Wat moet je doen?
Zo staan we al weer dicht bij kerstmis. Hoe kunnen we
verantwoord kerst vieren met de familie. Het
coronavirus woedt nog steeds. Hoe zorgen we ervoor
dat we onszelf en de ander niet in gevaar brengen?
Wat te doen?
De adventsvesper georganiseerd door de Raad van
kerken Waalwijk en Loon op Zand helpt u op weg naar
antwoorden. Vier de oecumenische vesper mee
vanmiddag om 17.00 uur.

