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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. De
oorspronkelijke voorganger, ds. HG.
Tacken uit Rosmalen, verblijft in
quarantaine.
Voorganger: mw. ds. L.M. Bloklander,
Waalwijk
Organist
: Jos Dekkers
Lector
: Matty Zoutewelle

Overweging

Orgelspel
Welkom en mededelingen

https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDr
vpdJ38&ab_channel=NederlandZingt

Stil gebed

Wegzending en zegen
Orgelspel

Openingslied Psalm 149, 1,2,3
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/psalm
-149/POMS_EO_3990637
Bemoediging en groet
Gebed
Lied LB413, 1 en 2 Grote God, wij
loven U
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/grotegod-wij-loven-u/POMS_EO_1550668
Kinderlied Als je bidt zal hij je geven
(2)
https://www.youtube.com/watch?v=42
vf7cLxbsA
Kindermoment
Schriftlezing Marcus 1,1-13 door
lector
Muziek Christ unser Herr zum Jordan
kam, J.S. Bach
https://www.youtube.com/watch?v=Qv
IZoGlKrj8&ab_channel=DanielBruun

Luisterlied: Gebed om vrijheid, Sela
https://www.youtube.com/watch?v=ht
5YlgSKdD0&ab_channel=erikpinc
Gebeden
Collecte
Slotlied
LB 538, 1 en 4 Een mens te
zijn op aarde

Collecten
1.PKN
2.Kerk
Naast de collecte voor onze eigen kerk,
staat als collecte gepland de collecte
van de Protestantse Kerk Nederland.
Deze collecte is ter ondersteuning van
de gemeenten.
In de protestantse kerken zijn
tienduizenden mensen actief. Dit werk
gebeurt op allerlei terreinen: van
pastoraat tot missionaire presentatie,
van diaconaat tot catechese en van
bestuur tot beheer. Met een divers
trainingsaanbod helpt de academie van
de Protestantse Kerk zowel
professionals als vrijwilligers om hun
taak zo goed mogelijk te doen. Met
trainingen vergroten werkers in de kerk
hun kennis, doen ze ideeën op en
wisselen ze ervaringen uit. Zo gaan ze
goed toegerust aan de slag!
Deze collecte kan overgemaakt worden
op het IBAN nummer van onze kerk

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

(NL67RABO0373734611) met
vermelding van: PKN collecte 17-12021
Berichten voor de gemeente
De bloemen gingen vorige week als
groet naar br. J. Both.
Zieken
• Kitty Westerveld is opgenomen in
het Radboud UMC in Nijmegen. Zij is
ernstig ziek en verblijft op de
afdeling Urologie.
Er is om voorbede gevraagd.
• Petra Lankhaar-Ophorst meldt dat
haar moeder in Elzenhoven herstelt
van Corona. Gelukkig gaat het wel
goed met haar. De koorts lijkt
voorbij. Ze slaapt veel maar dat
deed ze van tevoren ook al wel vaak,
dus het is niet duidelijk of dit van de
Corona is of van de dementie. Ze
zijn erg geschrokken maar blij en
dankbaar dat het allemaal mee is
gevallen tot nu toe.
• De revalidatie van mevrouw
Westerink verloopt goed. Wel
verlangt ze erg naar huis, maar ze
moet nog revalideren tot 8 februari,
dan komt ze weer naar haar
appartement. Mevrouw Westerink is
blij met alle kaarten met
hartverwarmende woorden die ze uit
onze gemeente ontvangt. Dat doet
haar goed. Hartelijk dank daarvoor.
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
7 februari 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.
De Paaskaars

Ook in deze vreemde tijden waarin we
niet zelf naar de kerk kunnen, gaan de
diensten in onze kerk door. Misschien
wel JUIST in deze vreemde tijden. En
ook wordt er dit jaar weer een nieuwe
Paaskaars de kerk
ingebracht in Paaswake of
op Paasmorgen.
De Commissie Eredienst
heeft daar een mooie kaars
voor uitgezocht. En omdat
we als gemeente
waarschijnlijk voorlopig nog
niet allemaal in de kerk zelf
de diensten kunnen
bijwonen, leek het ons een
mooi idee om ook u in de
gelegenheid te stellen een
kleine huispaaskaars aan te
schaffen. Dit is een kaars
van 25 cm hoog en 6 cm
doorsnee, met hetzelfde
"plaatje" als de kaars in de
kerk. Dat is op een
donkergroen kruis van
boven naar beneden zon, korenaren,
druiventros en twee vissen.
De kaars kunt u bijvoorbeeld branden
als u thuis via YouTube de dienst volgt.
Als u dat wilt, kunt u een kaars
bestellen door vòòr 23 februari een
bedrag van € 20,50 over te maken op
de bankrekening van de kerk, nr. NL67
RABO 0373 7346 11, onder vermelding
van "huispaaskaars". Wij zorgen dan
dat de paaskaars in de week voor Pasen
bij u wordt thuisbezorgd.
Commissie Eredienst

