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ZONDAGSBRIEF – 11 APRIL 2021
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

De dienst is alleen digitaal te volgen. Zie de
instructie die het beamerteam heeft opgesteld.
Voorganger: Ds. B. v.d. Linden, Waalwijk
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Willie Verhoef

Het gaat over Thomas die in eerste instantie
niet wil geloven dat het Jezus is. Uiteindelijk
gelooft hij het als hij het ziet. Heb je dat ook
wel eens dat eerst wil zien en dan pas geloven?
Heb vertrouwen in de Heer en geloof zonder
dat je alles kan zien.

Orgelspel
Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen
(Lied 601)
https://www.youtube.com/watch?v=hK0OWk
avEgQ
Welkom en afkondigingen
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein gloria
Declamatie onder orgelspel (declamatiestand).
Gebed van toenadering
Lied: Ik zeg allen dat Hij leeft (Lied 642)
https://www.youtube.com/watch?v=6TiKefDd
3LU
Levensregels: Leviticus 19 : 1, 11, 12, 13, 14, 16 en
17
Lied: Psalm 81
https://www.youtube.com/watch?v=0fQYgfCn
3iY
Gebed
Kindermoment
Lied kindermoment:
‘Stel mijn vertrouwen’
https://www.youtube.com/watch?v=NmaQZz
XGtx8
Bijbel: Johannes 20:19 en 20:24-30
Thema voor de kinderen: ‘Wat zie je aan
me?’

Eerste Schriftlezing: Johannes 20 : 19 - 30.
door lector.
Jezus maakt Thomas verwijten vanwege zijn
ongeloof. Volgens veel Bijbeluitleggers slaat
dat op het gegeven, dat deze discipel eerst
bewijzen moest zien. Zo niet dan kon hij niet
geloven, wat zijn medediscipelen hem hadden
verteld. Zij zouden de gekruisigde Heer
hebben gezien. Die suggestie doet ook het
slotwoord van Jezus. 'Omdat je mij gezien
hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien
en toch geloven.' Er is ook een andere uitleg
mogelijk. Thomas' ongeloof zou gaan over zijn
twijfel aan de grootheid van God. Of te wel hij
twijfelde aan zichzelf en de liefde. Bij deze
alternatieve uitleg sluit de preek van zondag
aan.
Orgelspel
Tweede Schriftlezing: 1 Johannes 5 : 1 – 6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----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

Lied: Terwijl wij hem bewenen (Lied 644)
Declameren van de tekst terwijl het orgel de
melodie speelt (declamatiestand).
Verkondiging

het worden doorgegeven aan uw
contactpersoon.
De diensten in de komende weken
De diensten zullen voorlopig alleen digitaal
worden uitgezonden. Ieder van ons hoopt op
snelle afname van het probleem.
Gemeentevergadering 13 april 2021
Als aanvulling op de uitnodigingsbrief bij het
groene boekje dat u samen met Kontakt hebt
ontvangen hierna de agenda.

Meditatief moment: orgelspel
Gebeden
Collecten
Lied: Vrede zij U
https://www.youtube.com/watch?v=mEnCQlf
Vaag
Zending en zegen
Orgelspel
Collecten
1. Speciale diensten
2. Kerk.
U kunt uw gave overmaken naar de
bankrekening van de kerk:
NL67 RABO 0373 7346 11
Berichten voor de gemeente
De bloemen gingen op 4 april als groet naar zr.
J. van der Made-Lankhaar.
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

1.Opening om 19.30 uur
2.Verslag van de gemeentevergadering van 9
september 2020 (blz.10-14)
3.Jaarverslag kerk 2020 (blz.3-9)
4.Financiële jaarverslagen
a.Kerk (blz.22-24)
b.Diaconie (blz.17-19)
c.ZWO (blz.15,16)
d.Jeugdraad (blz.20,21)
5.Verslag kascontrolecommissie
6.Rondvraag
7.Hoe ontwikkelen we een
toekomstperspectief van onze gemeente?
8.Sluiting
Vanwege de bijzondere manier van vergaderen
en voor een vlot verloop wil ik u met meer
nadruk dan vorige jaren vragen mij een mail te
sturen met uw vragen of opmerkingen bij
agendapunten 2, 3 en 4 en wat u in de
rondvraag aan de orde zou willen stellen.
Vragen die vooraf niet bekend zijn zullen
mogelijk niet beantwoord kunnen worden.
Dat risico is er als u toch op de in de
uitnodigingsbrief genoemde manier tijdens de
vergadering reageert.
De penningmeesters willen uw vragen bij de
financiële verslagen beantwoorden, op vragen
over het toekomstperspectief zal ds. Otto
Grevink ingaan.
Tenslotte: start enkele minuten voor 19.30 uur
in uw computer youtube en zoek ‘pkn de brug
sprang-capelle’ om de vergadering te volgen.
Henk Hoogendoorn

