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ZONDAGSBRIEF 31 DECEMBER 2021 OUDJAAR
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

AANVANG 19.30 UUR
Voor de diensten daarna t/m 9 januari willen we
degenen die de dienst niet thuis via livestream
kunnen volgen in de gelegenheid stellen aanwezig
te zijn. Zij hoeven zich niet vooraf aan te melden.

Andere gemeenteleden vragen we de
dienst thuis digitaal te volgen.

44ACAD31E6CB6E06401944ACAD31E6CB6E0640
&FORM=VIRE
Votum en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en nooit laat varen het werk van zijn handen.

Er is dan dus ook geen kindernevendienst en geen
oppas.
De basisregels voor aanwezigen in de kerk blijven:
Bij binnenkomst graag afstand houden, het
mondkapje dragen als u zich verplaatst. In de kerk
twee stoelen vrijhouden tussen de families.

Moge de liefde van God
die iedere dag als een licht
met ons meegaat
in onze gang door de jaren
voor ieder van ons voelbaar zijn.
Amen.

Voorganger: Dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg
Organist: Henk Hoogendoorn
Lector: Willie Verhoef

Gebed om ontferming
Lezing: Joël 2 : 21-27

Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm 90 – Oudejaarspsalm
https://www.bing.com/videos/search?q=psalm90&
docid=608052569129491137&mid=52CF2A80CE549
AD382CF52CF2A80CE549AD382CF&view=detail&
FORM=VIRE
Begroeting
Inleiding thema: Varen in de mist

Bless the Lord
https://www.bing.com/videos/search?q=Prijs+
Den+Heer&&view=detail&mid=FA197893DB23
D4EB55F6FA197893DB23D4EB55F6&&FORM=V
RDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DPrij
s%2BDen%2BHeer%26Form%3DVDRSCL%26%
3D0
Evangelielezing: Johannes 14 : 1, 26 – 27
Muziek: Lied 801 Door de nacht van strijd en
zorgen
https://www.bing.com/videos/search?q=door+de+
nacht+van+strijd+en+zorgen&&view=detail&mid=
81B4D5A7442E62107CB6
81B4D5A7442E62107CB6
Overweging
De vrouw met de
rode jurk - Gauguin

Muziek: Scheepke onder Jezus’ hoede
https://www.bing.com/videos/search?q=schee
pke+onder+jezus+hoede&view=detail&mid=19

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

Muziek: Gods zegen bidden wij je toe
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/gods-zegenbidden-we-jetoe/POMS_EO_1529754?cHash=f32170af5d68e9d36
6e23351663ebb19

Zang: Wat de toekomst brengen moge
https://www.bing.com/videos/search?q=door+
de+nacht+van+strijd+en+zorgen&&view=detai
l&mid=08C436F74BF53A14888008C436F74BF53A
148880&&FORM=VDRVR

Geloofsbelijdenis
In de harten van de mensen
leeft een eeuwenoud gerucht
van een wereld die volmaakt was,
waarvan God zag dat het goed was,
lichtend beeld dat van ons vlucht.

Gebeden

Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf
’t met een sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.
Als een kind zo klein en kwetsbaar,
teer maar toch vol zachte kracht
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in ’t donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.
Dunne draad van licht en leven,
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.
Marijke de Bruijne, Lied om in de kersttijd te zingen
Muziek: Nooit kan ’t geloof te veel verwachten
https://www.bing.com/videos/search?q=genade+go
ds+oneindig+groot&&view=detail&mid=0DA2B167
D0A540B83BDE0DA2B167D0A540B83BDE&&FOR
M=V
Nieuwjaarsgedicht
Elk jaar opnieuw beginnen
met hart en ogen open.
En elke dag opnieuw
het wonder zien:
buiten, binnen,
in mens en dingen,
zon en wind en wolken
en in het licht
van kinderen en bloemen.
Geven en beminnen.
Al wat mooi en goed is roemen
in de dagen leven
en zo Gods Liefde
kennen vanbinnen.
Vrij naar een gedicht van Luc Verbeke

Ga met God
https://www.bing.com/videos/search?q=schee
pke+onder+jezus+hoede&&view=detail&mid=2
14358D88BE38BB6AEC0214358D88BE38BB6AEC0
&&FORM=VDRVRV
Zegenbede
Orgelspel
Collecten
1.
Kerk
2.
Exploitatie
Op 25 december gingen de bloemen als groet van
de gemeente en als felicitatie voor hun 55-jarig
huwelijk op 23 december naar fam. Verduijn,
Ekster 1 5161 WP.
Op 26 december ging een potje met bloembollen
als groet naar fam. van Rijsbergen, Lage Zandschel
4 5171 TE Kaatsheuvel.
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.
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

