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ZONDAGSBRIEF 31 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.

Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte

Voorganger: Ds. A. Rooze, Tilburg
Organist: Jos Dekkers
Lector: Martha Bont
Voorzangers: Martha de Bont, Roos van der
Galiën, Henk Hoogendoorn en Jan de Gruijter.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar ZWO
resp. Kerk. Voor bankrekeningnummers zie de
tekst Digitale collecte.

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Openingslied lied 46: 1 & 2
Stilte, votum en groet
Lied 46: 3
Gebed van verootmoediging
Glorialied 118: 1, 3, 5
Wetslezing Exodus 20:2-17
Lied 119: 1 & 2
Gebed bij opening Schrift
Kinderen + lied "Wij gaan voor even uit
elkaar"

Slotlied 913 Staande
Wegzending en zegen
Gezongen Amen
Berichten voor de gemeente
Collecte:
1. ZWO
2. Exploitatie

Berichten voor de gemeente
Op zondag 24 oktober gingen de bloemen als
groet van de gemeente naar de doopouders
Groenendaal-Dekkers en Melis-Lagrouw.
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
In de vergadering van de kerkenraad op 20
Lezing 2 Samuël 6:1-15
september hebben we overlegd hoe we de
Lied 173: 1 & 2
kerkdiensten inrichten nu de overheid vanaf
25 september een aantal beperkingen wil
Preek
loslaten en de landelijke kerk ons oproept om
Lied 943
onze eigen keuzes te maken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----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

Rekening houdend met het aantal
besmettingen en het aantal
ziekenhuisopnamen op dat moment was het
risiconiveau ‘zorgelijk’ en niet meer ‘ernstig’.
Omdat de ontwikkelingen de goede kant op
leken te gaan willen we voorzichtig
versoepelen. Welke veranderingen er zijn voor
de kerkdienst is verwerkt in de tekst aan het
begin van deze zondagsbrief.
Op 3 november is er een dienst voor dankdag
om 19.30 uur, waarin ds. B. de Graaf uit
Waalwijk voorgaat. Zie hierna de liturgie
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

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 IBANnummers blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

