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ZONDAGSBRIEF – 31 DECEMBER 2020-OUDJAAR
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

In deze dienst volgen we het advies van de
landelijke kerk. De dienst is alleen digitaal te
volgen. Zie de instructie die het beamerteam heeft
opgesteld.

Berichten voor de gemeente
De bloemen van de kerk gingen afgelopen zondag
als groet en ter bemoediging naar mw. Westerinkvan Loon.

Voorganger
Organist
Lector :

Mevrouw Westerink heeft het Elisabeth
Ziekenhuis verlatenen is sinds 31 december 2020
opgenomen voor revalidatie in Damast Zorg,
Tilburg. We wensen haar Gods zegen voor de
toegepaste therapie en een voorspoedig herstel.

: Ds. K.D. v.d.Hout, Woudrichem
: Henk Hoogendoorn
Matty Zoutewelle

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Vg.
Allen
Vg.
Allen

Ik hef mijn ogen naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
De Heer zal u bewaren voor alle kwaad.
Hij zal onze ziel bewaren.

Luisteren Lied 246b: 1, 5, 7
De maan is opgekomen
Psalmgebed Psalm 71
Vg
Haast u, o Heer, tot mijn hulp
Allen en wees tot mijn redding gereed.
Lezen Psalm 71
Orgel Psalm 71 + Klein Gloria
Lezen Filippenzen 2 : 5 - 11
Lezen Lied 474 : 1 Loof God, gij christenen,
Melodie op het orgel
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Gesproken geloofsbelijdenis
Luisteren Lied 705 : 1, 2, 4
Ere zij aan God, de Vader
Gebeden
Luisteren Lied 416 : 1, 2, 4
Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
Orgelspel
Collecten
1.Kerk
2.Alg. onderhoud
Wie een gift wil overmaken kan dat voor beide
collecten doen naar de bankrekening van de kerk.

Voorbeden
Voor de diensten 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. De diensten van 27 december t/m 17
januari zullen digitaal worden uitgezonden.
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.
Henk Hoogendoorn

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

