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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.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en
Onze Vader,

Voorganger: Mw. ds. M.A. Gouwens-de
Gier, Schoonhoven
Organist
: Henk Hoogendoorn
Lector
: Martha de Bont-Dank

Slotlied 512 O, Jezus, hoe vertrouwd..
opname Ned. zingt 11 maart '19 St
Gertrudiskerk Bergen op Zoom.

Orgelspel,
Welkom en mededelingen,
Stilte,
Bemoediging, groet,
Klein gloria gespeeld door het orgel,
Lied 1005 Zoekend naar licht....
opname Ned. zingt 17 juli 2018 uit St
Jacobskerk Vlissingen
Gebed om ontferming , Lied 150a
Geprezen zij God..
opname Ned. zingt 23 dec. '17 uit Grote
Kerk Den Haag
Gebed bij de opening van het Woord,
God heeft een plan met je leven (2)
https://www.youtube.com/watch?v=ZN
034PuKBTY
Kindermoment
1e lezing Jesaja 62 : 1-5 door lector,
Orgelspel, Lied 176 Om Sions wil schrijf
ik niet stil.
2e lezing Johannes 2 : 1-12 gelezen
door lector
Lied 839 Ik danste die morgen...
https://youtu.be/aXhDzVrBcBs

Verkondiging,
Orgelspel, Lied 525 Wij willen de
bruiloftsgasten zijn.

Aandacht voor de collecte,

Zegen.
Orgelspel
Collecten
1.Miss. Werk PKN
2.Diaconie
De collecte voor de Protestantse Kerk
Nederland is bestemd voor het
missionair werk.
Een kerk van betekenis. Een inloophuis
waar iedereen uit het dorp welkom is.
Een moestuin voor de hele buurt. Een
mobiel koffietentje voor mensen die
een praatje willen.
Kerken zijn creatief in het zoeken naar
verbinding met hun omgeving. Op
allerlei manieren zijn ze van betekenis
voor hun dorp of stad en laten ze zien
dat het evangelie goed nieuws is voor
álle mensen.
De Protestantse Kerk in
Nederland ondersteunt missionairdiaconale initiatieven van gemeenten,
want
zo zijn we een kerk van betekenis.
U kunt uw gave overmaken op het
IBANnummer van onze kerk
(NL67RABO0373734611) met
vermelding van: PKNcollecte 24-12021, en van de Diaconie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----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
De bloemen gingen vorige week als
groet naar zr. C. van Gijzel-Rozebrand.
Beste ouders en kinderen,
Volgende week zondag 31 januari staat
er een Kerk-School-Gezinsdienst op de
planning.
Ondanks dat de scholen dicht zijn en
niet aan het thema kunnen werken,
willen we in deze dienst toch speciale
aandacht besteden aan de kinderen en
maken we er een Kerk-Gezinsdienst
van.
We gaan deze week bij de kinderen
langs met wat spulletjes voor bij de
dienst en nemen ook nog iets van de
kinderen mee naar de dienst.
Onze voorganger, Mevr. Matthea
Klaasse en ik, hebben een leuke dienst
voorbereidt. We hopen dat jullie
allemaal met ons meekijken en
luisteren.
Groeten,
Brenda namens de KND
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 zitten,
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

