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ZONDAGSBRIEF 21 NOVEMBER 2021
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

In deze dienst gedenken we de gemeenteleden die
in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
Bij binnenkomst graag afstand houden, het
mondkapje dragen als u zich verplaatst. In de
kerk twee stoelen vrijhouden tussen de
families.
Deze dienst is ook digitaal te volgen.
De liederen zijn vooraf opgenomen met de
cantorij, o.l.v. Corine Vreeken.
Voorgangers: Dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg en
Francijn van Eersel
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Dieter Verbeek
Liturgie
Orgelspel
Lied 847 : 1, 3 Mijn leven is een splinter aan de tijd
Welkom door de kerkenraad
Moment van inkeer en stil gebed
Votum en groet
Drempelgebed
Lied 322 : 2, 3 Die chaos schiep tot mensenland
Moment van bezinning
Voorganger: Samen- leven en delen in Jezus'
naam veronderstellen eenvoud en liefdevolle zorg
voor elkaar. Bidden wij als wij daarin zijn
tekortgeschoten:
Allen:
Heer, Brood van eeuwig leven,
vergeef het ons wanneer het aan daadkracht
ontbreekt…
Heer, ontferm U over ons.
Voorganger: Christus, antwoord op onze diepste
vragen, vergeef het ons wanneer wij zijn
afgedwaald…
Allen:
Christus, ontferm U over ons.
Voorganger: Heer, liefdevol Woord van de
Vader, vergeef het ons wanneer ons geloof te klein
is…

Allen:

Heer, ontferm U over ons.

Voorganger: Moge de almachtige God zich over
ons ontfermen, onze fouten vergeven en
ons geleiden tot het eeuwig leven.
Glorialied 309A God alle eer
Inleidende woorden
Gebed
Lied Als we hier tezamen komen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing Jozua 4 : 1 – 8
Lied De steen, gezongen door Paul de Leeuw
(https://www.youtube.com/watch?v=4d7ETWH
w1aI)
Overweging
Lied 918 : 1,3 Stem die stenen breekt
Kinderen komen terug
Gedenken van de overledenen
Inleidende woorden
Lied 753 : 1, 2 Er is een land van louter licht
Noemen van de namen
Stilte
Apostolische Geloofsbelijdenis
We herinneren en gedenken. Na het aansteken van
een kaars volgt een lied of een gedicht
Kuinira de Rooij-Bouman
Lied 33 : 1 (JdH) Daar ruist langs de wolken
Leonarda Johanna Ophorst-van Oversteeg
Gedicht Afscheid nemen (Dietrich Bonhoeffer)
Jacoba Crielaard-Vos
Lied 413 : 1 (EvLb) Lichtstad met uw paarlen
poorten
Adrianus Willem van Cappellen
Lied 601 : 1 Licht dat ons aanstoot in de morgen

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

Margaretha Dirkje Moerman-van Overstraten
Kruysse
Lied 634 : 1 U zij de glorie
Ad van Wijlen
Gedicht ’n Beetje (Toon Hermans)
Hektor Meinen
Lied 886 Abba Vader
Riek Baarslag-Molendijk
Psalm 121 : 1 (oude berijming)
Tijdens het aansteken van nog enkele kaarsen
Lied 833 Neem mij aan zoals ik ben
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Slotlied Ga dan op weg
Zegenbede
Orgelspel
Collecten
1.Pastoraat
2.Kerk
Voor vandaag staan gepland de collecte Pastoraat
van de Protestantse Kerk Nederland en de collecte
voor onze eigen Kerk.
Omzien naar elkaar. Een luisterend oor, een
vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog
hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is
een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De
Protestantse Kerk in Nederland stimuleert
gemeenten in hun pastorale taak, onder andere
door het steunen van gedachtenismomenten
waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of
dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken
hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als
vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten
uit.
U kunt uw gaven overmaken op het ibannummer
van onze Kerk: NL67RABO0373734611. Uw gaven
in de collecteschaal of via de digitale betaallink
worden evenredig verdeeld tussen deze twee
collectedoelen
Berichten voor de gemeente
Op zondag 14 november gingen de bloemen als
groet van de gemeente naar mw. P. Westerink-van
Loon.
Kerstmarkt de Brug
Graag aandacht voor het inleveren van de
bestellijsten van de kerstmarkt.
Dit kan tot uiterlijk 22 november.
De bestellijst kan in de daarvoor bestemde doos
achter in de kerk of afgeven bij:

Heistraat 93 en Grutto 4 of Achter de Hoven 1.
U kunt uw bestelling ook mailen naar:
armandolagrouw@outlook.com, ellisvervoorn@liv
e.nl of marjanne@dekkersonline.nl.
Tevens kunt u uw bestelling ook telefonisch
doorgeven:
0416-277639 (Ellis Vervoorn) of 0416-281147
(Marjanne Dekkers)
Bij voorbaat dank.
De activiteitencommissie.
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 verband met het sterk oplopend aantal
besmettingen en de toename van
ziekenhuisopnames vanwege corona moeten we
weer voorzichtiger zijn. Daarom een mondkapje
dragen bij verplaatsing in de kerk en 1,5 meter
afstand. We beperken het aantal aanwezigen nu
tot 50 en de medewerkers.
Voor de dienst op 28 november is daarom
aanmelding noodzakelijk: tot vrijdagavond 26
november bij br. Jan van Wijk, liefst per e-mail
jvwijk3v2@gmail.com of telefonisch naar 0416312798. Geef aan met hoeveel mensen u wilt
komen.
Voor de weken daarna is nu nog niet te voorzien of
verdere aanpassingen nodig zullen zijn.
Laten we hopen en bidden voor allen die met
nieuwe besmettingen te maken krijgen, om
beterschap voor de zieken, en om Zijn nabijheid in
deze onrustige tijd.
Henk Hoogendoorn
De vespers gaan weer beginnen
Hebben we nog wel verwachting? Hopen we op
een nieuwe tijd, een tijd waarin we het virus
hebben bedwongen?
Daarnaast zijn er problemen genoeg, denk maar
aan het klimaat.
Tijdens de vespers denken we na over wat de Bijbel
ons daarover te zeggen heeft.
De oecumenische vespers zijn om 17.00 uur in kerk
De Brug vanaf zondag 28 november 2021.
Voorgangers zijn: Joke Jansen en Albert Megens.
U bent van harte welkom.
Raad van Kerken Waalwijk en Loon op Zand

