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ZONDAGSBRIEF – 10 MAART 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.

Schriftlezing Psalm 123, 1-4 en Lucas 12, 35-40

Voorganger: ds. A.W.W de Ruiter, Wijk en Aalburg
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Matty Zoutewelle

Verkondiging: tekst: Psalm 123, 3: “Wees genadig,
HEER, wees ons genadig, …”.
Lied
Gezang 562 (Ik wil mij gaan vertroosten)

Orgelspel

GELOOFSBELIJDENIS / GEBEDEN EN GAVEN /
ZENDING EN ZEGEN

Lied Psalm 123, 1 en 2 (Tot U, die zetelt in de
hemel hoog)

INTREDE

Welkom en eventuele mededelingen namens de
kerkenraad
Lied Psalm 86, 1 en 2(Hoor mij, HEER, wil
antwoord zenden)
Stil gebed
Bemoediging Onze hulp is in de naam van de
HEER die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn
handen niet loslaat.
Groet Genade zij u en vrede, van God, onze
Vader, en van de Heer Jezus Christus en van de
heilige Geest. Amen.
Lied

Psalm 86, 5 (Gij zijt groot en zeer verheven)

Lezen van de Geloofsbelijdenis
Lied Gezang 705, 1 (Ere zij aan God, de Vader)
Dankzegging en Voorbede / stil gebed /
gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied Gezang 240, 1. 3. 5 en 6 (Blijf bij ons,
Jezus, onze Heer)
Zegen Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen
van de Heer:
De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde
van God, en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Orgelspel
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lied Gezang 944, 3 en 4 (Spreek zelf in mij het
rechte woord)

Collecten
1. Biddag Diaconie
2. Kerk
Voor de bankrekeningnummers van diaconie en
kerk zie Kontakt.

Berichten voor de gemeente
De bloemen gingen op 7 maart als groet naar
familie Molendijk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Contact :
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
ottogrevink@gmail.com
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b,g.g. Matty Zoutewelle, tel.274119

Overleden
Op 6 maart overleed zr. Jacoba Crielaard-Vos,
weduwe van Machiel Crielaard, op de leeftijd van
94 jaar. De afscheidsdienst in onze kerk zal in
besloten kring plaatsvinden op vrijdag 12 maart om
14.00 uur. Deze dienst is te volgen via livestream:
https://youtube.be/EA-OMDUnRuw
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 nu nog alleen digitaal worden
uitgezonden. Ieder van ons hoopt op snelle afname
van het probleem. De kerkenraad heeft overwogen
of we op korte termijn gaan versoepelen nu de
landelijke kerk daarvoor voorstellen heeft gedaan.
Uit de reacties in de peiling bleek een groot
verlangen om weer met meer mensen aanwezig te
kunnen zijn.
Toch hebben we gemeend nog even te wachten,
omdat de gegevens over de besmettingen en de
bezetting in de ziekenhuizen zorgwekkend blijven.
Ook willen we voorkomen dat versoepelingen snel
daarna moeten worden teruggedraaid.
Henk Hoogendoorn

Digitale collecte
Op de website en onder de Livestream op YouTube
is een betaallink te vinden om op een makkelijke
en veilige manier uw bijdrage voor de digitale
collecte over te maken.
Velen van u maken hier al gebruik van, onze grote
dank hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven)
rekenen?
Geld overmaken op de bekende IBAN-nummers
blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

