Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.
Website www.pkndebrug.nl
ZONDAGSBRIEF – 31 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: Mw. Matthea KlaasseMesch, Waalwijk
Organist
: Cedrik Kerkdijk
Lector
: Brenda Kerkdijk
Thema ‘Als een vogel’
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Bemoediging en groet
Drempelgebed (naar Psalm 84)
Lied als drempelgebed (Psalm 84 ‘Wat
hou ik van uw huis’)
https://www.youtube.com/watch?v=Ap
LReosJd0s
Kyrië-gebed
Glorialied (Cantate: De vogels in de
bomen)
https://www.youtube.com/watch?v=jgr
Gy-t5OHE
Kindermoment
Kinderlied
https://www.youtube.com/watch?v=Kz
5NvNVvXMk
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Schriftlezing OT: Psalm 104
Lied (naar Psalm 104 ‘Lof, aanbidding’)
https://www.youtube.com/watch?v=1X
vN1yNupyU

Verkondiging ‘Als een vogel’
Orgelspel
Gedicht (Hans Bouma – Wees goed
voor deze aarde)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Aandacht voor de collecte
Aandacht voor de foto ‘wedstrijd’
Lied (Hoor je de vogels nog fluiten?)
https://www.youtube.com/watch?v=ng
ZeLwK9y-c
Zending en zegen
Orgelspel (Cantico de le creature,
Fransiscus van Assisi)
Collecten
1.JOP
2. Alg. onderhoud
Ook deze week is de collecte bestemd voor
een onderdeel van de Protestantse Kerk
Nederland namelijk JOP
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk
en bij het geloof?
Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag
van Jong Protestant (JOP), de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse
Kerk.
Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit
heel Nederland op hun eigen locatie een
interactief spel. Ze strijden tegen groepen in
andere plaatsen - met wie ze online in
verbinding staan - om de hoogste score.
Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal
centraal.
Op een ongedwongen manier zijn jongeren
zo bezig met geloofsonderwerpen.

Schriftlezing NT: Mattheus 6: 26-27
U kunt uw gave overmaken op het IBAN
nummer van onze kerk
NL67RABO0373734611
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact :
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
Henk Hoogendoorn tel. 273413
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Als tweede collecte staat gepland de collecte
voor het Algemeen Onderhoud.
Berichten voor de gemeente
De bloemen gingen vorige week als
dank naar Ds. M.A. Gouwens- de Gier
voor het jarenlang voorgaan in onze
gemeente.
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.
Henk Hoogendoorn
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
De kerkrentmeesters hebben hulp
nodig.
U allen weet dat het huis waar je woont
en werkt onderhoud en reparaties nodig
heeft. Ook onze pastorie en het
kerkgebouw hebben soms onderhoud
nodig. Het beheer en onderhoud aan
deze gebouwen wordt door de
kerkrentmeesters geregeld. Nu doet
zich het probleem voor dat het grootste
gedeelte van de mensen die
vrijwilligerstijd geven aan de
kerkrentmeesters ook nog een baan
overdag hebben. Vaak moeten
werkzaamheden worden uitbesteed en
die bedrijven werken overdag.
Wij zoeken mensen die overdag
aanwezig kunnen zijn als er werk wordt
uitgevoerd (b.v. omdat u met pensioen
bent). Maar ook zelf een klus willen
uitvoeren, misschien met behulp van
vriend, buurman of gemeentelid. Het is
de bedoeling om op die manier een
werkgroepje te hebben dat indien nodig
beschikbaar is.
Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij
de voorzitter van de kerkrentmeesters
broeder Gerrit Noorlander; e-mail:
gerritnoorlander@home.nl; telefoon
0416 281939.

