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ZONDAGSBRIEF 10 OKTOBER 2021
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Deze dienst is ook digitaal te volgen.
Naast de medewerkers zijn maximaal 75
gemeenteleden aanwezig.
Bij binnenkomst graag afstand houden, het
mondkapje hoeft u niet meer te dragen. In de
kerk één of twee stoelen vrijhouden tussen de
families, de keus is aan u. Als proef registreren
we niet.
De liederen voor de preek worden gezongen
door de voorzangers, na de preek zingen we
samen.
Voorganger: Ds. K.D. van den Hout,
Woudrichem
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Riny Visser
Zangers: Marjanne en Jos Dekkers,
Willy Verhoef en Dieter Verbeek.
Orgelspel
Welkom,
Aanvangslied Zangers Psalm 139: 1 en 14 Heer,
die mij ziet zoals ik ben
Stil Gebed
Bemoediging
Wij belijden Onze hulp is in de naam
van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
amen.
Genade zij u en vrede van God onze
Vader,
Door onze Heer Jezus Christus,
In gemeenschap met de Heilige Geest,
amen.
Zangers Klein Gloria
Kyriegebed

Zingen Lied 713: 1 en 2 Wij moeten Gode
zingen
Gebed om de Heilige Geest
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar
Kindernevendienst
Lezen Jona 1:1-3 en 8-12
Jona 3:3-10
Jona 4:9-12
Zingen Psalm 89:7 en 8 Hoe zalig is het volk
dat U de lofzang zingt
Uitleg en verkondiging
Zingen Lied 653: 1, 4 en 7 U kennen, uit en tot
U leven,
In Memoriam zr. Riek Baarslag-Molendijk
Zingen Psalm 121:1 OB)
‘k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van de Heer’ alleen,
Die hemel, zee en aarde
eerst schiep en sinds bewaarde.
Gebeden
Collecte aankondiging
Slotlied Lied 416: 1, 3 en 4 Ga met God en Hij
zal met je zijn
Zegen De genade van onze Heer Jezus
Christus
En de liefde van God,
En de gemeenschap van de Heilige Geest
Zij en blijve met u allen, amen.
Orgelspel

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

Collecten
1.
KIA Kameroen
2.
Exploitatie

de vele gebeden en de bloemen. Het heeft ons zeer
goed gedaan.
Ds. Otto Grevink

Kameroen. (Samen werken aan een stabiele
toekomst)De noordelijke provincies van Kameroen
liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en
droog en door de klimaatverandering wordt het er
niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft
boerenfamilies van hun grond. Veel
dorpsbewoners, zowel moslims als christenen,
leven onder de armoedegrens. Onder leiding van
de kerk trekken zij samen op in een project dat
gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet
alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor
een vreedzame samenleving.

Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven
door mij te bellen (0416 273413) of te mailen
hhoogendoorn15@gmail.com.

Uw gave voor dit doel kunt u overmaken op het
ibannummer van de ZWO:
NL16RABO0373709242 met vermelding van:
Kameroen. Uw gaven via de digitale betaallink en
de collecteschaal worden evenredig verdeeld
tussen de twee genoemde collecten.

Berichten voor de gemeente
Overleden
Op 10 oktober overleed op 89 jarige leeftijd
mevrouw Riek Baarslag-Molendijk. De laatste jaren
woonde zij in Elzenhoven. De uitvaart heeft op 15
oktober plaatsgevonden.
Bloemen
Op zondag 10 oktober gingen de bloemen als
groet van de gemeente en ter bemoediging naar ds.
Otto Grevink. Ook mw. A.A. Louwerse kreeg een
bos bloemen vanwege haar 93e verjaardag.
Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 te koop
Deze week kwam de herziene Nieuwe
Bijbelvertaling uit, de NBV21. Het is de uitkomst
van een lang proces waarin reacties van lezers en
nieuwe inzichten hebben geleid tot een grondige
herziening van de vertaling uit 2004. In Kontakt
heeft u daarover al wat kunnen lezen. In
samenwerking met Het Gouden Lint liggen er
folders en een inzage exemplaar met eerste teksten
achterin de kerk. Ook heeft Het Gouden Lint op
mijn verzoek verschillende edities in haar
assortiment opgenomen.
Ds. Otto Grevink
Bedankt!
Mede namens Marijke en Hannah hartelijk dank
voor de vele reacties op het overlijden van onze
(schoon)vader en opa Eddy Sack. Dank ook voor

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
In de vergadering van de kerkenraad op 20
september hebben we overlegd hoe we de
kerkdiensten inrichten nu de overheid vanaf 25
september een aantal beperkingen wil loslaten en
de landelijke kerk ons oproept om onze eigen
keuzes te maken.
Rekening houdend met het aantal besmettingen
en het aantal ziekenhuisopnamen op dit moment
is het risiconiveau ‘zorgelijk’ en niet meer ‘ernstig’.
Omdat de ontwikkelingen voorlopig de goede kant
lijken op te gaan willen we voorzichtig
versoepelen.
Welke veranderingen er zijn voor de kerkdienst is
verwerkt in de tekst aan het begin van deze
zondagsbrief.
Voor de doopdienst op 24 oktober willen we de
familieleden voorrang geven. Dat maakt
inschrijving voor anderen noodzakelijk. U kunt
zich aanmelden bij br. Jan van Wijk, liefst per email: jvwijk3v2@gmail.com. Geef aan met hoeveel
mensen u wilt komen. U krijgt dan zo spoedig
mogelijk per antwoordmail bericht of er plaats
voor u is.
Het kan ook telefonisch naar 0416-312798. Bij
contact hoort u of er plaats is. Spreek anders het
antwoordapparaat in met vermelding van uw
naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig
mogelijk teruggebeld.
Zodra het risiconiveau weer verandert melden we
dat in de zondagsbrief.
Laten we hopen en bidden voor iedereen die met
nieuwe besmettingen te maken krijgen, om
beterschap voor de zieken, en om Zijn nabijheid in
deze onrustige tijd.
Henk Hoogendoorn

