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ZONDAGSBRIEF – 10 JANUARI 2021
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.
Voorganger : Dhr. H.A. van Toor,
Zetten
Organist
: Cedrik Kerkdijk
Lector
: Henk Hoogendoorn
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria (melodie gespeeld door het
orgel)
Drempelgebed
Lied 84a
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/psalm
-84-wat-hou-ik-van-uwhuis/POMS_EO_15075444
Kyriëgebed
Glorialied Liedboek voor de Kerken 257
(uitvoering Sela)
https://www.sela.nl/liederen/125/hallel
uja-eeuwig-dank-en-ere.html
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Kindermoment
Kinderlied Van A tot Z (2)
https://www.youtube.com/watch?v=Llt
BkakvlOE&list=PL_K6GiwkG31mLBjMCz
I3Fs_ktddX7rnqK&index=7
Schriftlezing Marcus 1:1-11 door lector
Lied 314: 1, 2 en 3
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/herejezus-om-uwwoord/POMS_EO_11427750

Orgelspel
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Aandacht voor de collecte die via de
bank geregeld moet worden
Lied 425 + 415:1 + 416: 1 en 3
(zegenmedley)
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/zegenmedley/POMS_EO_8118107
Zending en zegen
Orgelspel
Collecten
1.Kerk
2.Diaconie
Wie een gift wil overmaken kan dat
doen naar de bankrekening van de kerk
en de diaconie.
Berichten voor de gemeente

De bloemen gingen vorige week als groet
en ter bemoediging naar br. D.W.
Mandemakers.

Zieken

Aad van Cappellen heeft afgelopen dinsdag
5 januari 2021 de uitslag gehoord van het
onderzoek bij het ALS Medisch Centrum in
Utrecht.
Helaas is daar bevestigd wat de neurologen
in Tilburg al hadden geconstateerd: Aad
heeft de ernstige ziekte ALS.
Ds. Otto Grevink zal hem bezoeken namens
onze gemeente.
We wensen de familie van Cappellen Gods
zegen voor de tijd die komt.

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

Zestig jaar getrouwd

Op 12 januari a.s. zijn de heer en mevrouw
Hulst 60 jaar getrouwd. Wij wensen hen
met familie zo mogelijk een fijne dag. Met
hen zijn we dankbaar dat zij dit mogen
beleven.

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

De diensten zullen tenminste t/m 17
januari alleen digitaal worden uitgezonden.
Ieder van ons hoopt op snelle afname van
het probleem. Wellicht ervaart u iets
dichterbij de diensten te zijn omdat ze nu
met oog en oor te volgen zijn.

Aartsbisschop en bankdirecteur
geven zicht op alternatieve
samenleving na corona
De wereld om ons heen is door de
coronacrisis veranderd. De wereld
waar we op vertrouwden, de dingen
waar we houvast aan hadden,
verdwenen. Misschien zijn wijzelf
ook wel veranderd en hebben we
het gevoel dat we overal buiten zijn
komen te staan. Dat doet wat met
ons vertrouwen en onze hoop.
Kunnen kerken uitzicht geven op
een alternatieve samenleving,
tijdens en na corona? Kunnen zij
vanuit het goede verhaal dat ze
willen uitdragen nieuwe hoop en
nieuw houvast bieden, en een stem
hebben in het maatschappelijk
debat?
In een online-ontmoeting op maandag
18 januari 2021 vanuit de Grote Kerk in

Den Bosch geven oud-katholiek
emeritus aartsbisschop Joris
Vercammen en directeur van de ASNbank Arie Koornneef hier hun visie op.
De bijeenkomst start om 20.00u en
wordt voorafgegaan door een vesper in
de Sint Janskathedraal, die ook online
wordt uitgezonden. De Raad van
Kerken Waalwijk/Loon op Zand sluit
hierbij aan.
Complottheorieën slaan bij veel mensen
aan, of in ieder geval geven ze uiting
aan wantrouwen in een samenleving die
ingrijpend veranderd is. Het gevoel
erbuiten te staan, niets in te brengen te
hebben, is een gevoel van ballingschap
dat ook gekend wordt vanuit de Bijbel.
Joris Vercammen ziet in het verhaal van
Job iemand die geen genoegen neemt
met gemakkelijke antwoorden voor het
kwaad dat hem overkomt en hem alles
ontneemt. Jezus is voor hem iemand
die mee-lijdt, die solidair is, aan onze
kant staat. Van hieruit zal Vercammen
beschrijven hoe de crisis uitzicht biedt
op een andere samenleving, een
alternatief voor de huidige crisis, en hoe
kerken daar een rol in kunnen spelen.
Arie Koornneef kijkt vanuit het
perspectief van de economie en
duurzaamheid naar deze vragen en
reageert op de lezing van Vercammen.
Voor toegang tot de livestream van de
lezingen kunt u zich opgeven
via ticketl.ink/debatavond. Toegang
kost €5. De lezingen worden zoals elk
jaar voorafgegaan door een vesper, een
avondgebed, in de Sint Janskathedraal.
Mgr. Joris Vercammen, ds. Erica
Scheenstra en mgr. Gerard de Korte
gaan daarin voor. Deze is live te volgen
via het Youtube-kanaal van ‘Sint-Jan
Den Bosch’ en start om 19.00u. De
bijeenkomst wordt georganiseerd door
een werkgroep vanuit het roomskatholieke bisdom ’s Hertogenbosch en
de protestantse classis Noord-Brabant
Limburg Réunion Wallonne.
ds. O.O. (Otto) Grevink

