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Voor de diensten 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. 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.
De persconferentie van 14 januari kan
aanleiding zijn om vanaf de dienst op 30
januari meer aanwezigen toe te laten.
Daarover informatie in de volgende
zondagsbrief.
In deze dienst treedt Martha de Bont-Dank af
als pastoraal ouderling en draagt Henk
Hoogendoorn het voorzitterschap van de
kerkenraad over aan Brenda Kerkdijk.

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.
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied lied 518: 3
Gebed om de Heilige Geest
Moment voor de kinderen
Kinderlied
https://www.youtube.com/watch?v=ZN034Pu
KBTY
Lezen Jesaja 62:1-5
Johannes 2:1-11
Lied 525 Wij willen de bruiloftsgasten zijn.

Voorganger: Ds. K. D. van den Hout,
Woudrichem
Organist:
Cedrik Kerkdijk
Lector:
Jan de Gruijter

3E ZONDAG VAN DE EPIFANIE
Orgelspel:
Welkom en mededelingen:
Uitleg en verkondiging
Aanvangslied Psalm 66: 1 en 7 Breek aarde uit
in jubelzangen

Lied 912: 1 en 6 Neem mijn leven laat het Heer

Stil Gebed
Bemoediging
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Presentatie van hen die afscheid nemen:
• Martha de Bont-Dank 8 jaar pastoraal
ouderling
• Henk Hoogendoorn 7 jaar voorzitter
van de kerkenraad

Lied 271 Evangelische Liedbundel

Verzoek om te gaan staan
Uw dienstwerk als pastoraal ouderling, als
voorzitter van de kerkenraad eindigt vandaag.
Wat blijft ook nadat u uit uw ambt, van uw
taak ontheven bent, is de door u gegeven
belofte van geheimhouding van wat te uwer
kennis is gekomen.
Naar beste weten hebt u getracht Christus
kerk op te bouwen en de leden van de
gemeente, die aan uw zorgen waren
toevertrouwd, te dienen.
Laten wij daarom danken en bidden:
Het past ons HERE GOD u dank te zeggen
Voor de toewijding, van degenen die hun ambt
neerleggen.
Voor hun volharding en trouw
Prijzen wij U, bron van alle goed.
Bevestig het werk onzer handen bevestig dat.
U die blijkens de kracht, die in ons werkt,
Bij machte zijt oneindig veel meer te doen
Dan wij bidden of beseffen,
U zij de heerlijkheid in de gemeente
En in Jezus Christus,
Tot in alle geslachten van eeuwigheid
Tot eeuwigheid. Amen.
Psalm 90:8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien
en leven
Het is een bijzondere dienst nu we niemand in
het ambt bevestigen na dit vertrek. Er vinden
enkele verschuivingen plaats Brenda Kerkdijk
wordt de nieuwe voorzitster, daarnaast blijft
zij jeugdouderling. Henk Hoogendoorn treedt
terug als voorzitter maar neemt de taak van
pastoraal ouderling op zich.
Henk krijgt de gelegenheid Martha te
bedanken. Hij geeft daarna de
voorzittershamer door aan Brenda. De
ouderling van dienst bedankt Henk.
Wij willen elkaar God’s zegen toezingen voor
het werk in de kerk

Noemen van collectedoelen
1e
PKN ondersteuning
2e
Kerk
Gebeden
Slotlied Lied 416: 1, 2 , 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
Gezongen Amen
Orgelspel
Collecten
1.
PKN Ondersteuning
2.
Kerk
Collecte PKN Ondersteuning.
De grootste vrijwilligersorganisatie van
Nederland; zo wordt de kerk wel genoemd.
Ook in onze protestantse kerken zijn
tienduizenden mensen actief. Van missionair
werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot
jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot
diakenen. Het is belangrijk dat zij goed
toegerust aan de slag gaan. Daarom
ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers
- maar ook professionals - met een groot en
gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen
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zij hun kennis en vaardigheden vergroten,
ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.
Deze zondag staat gepland de collecte ten
behoeve van de Protestantse Kerk Nederland
en deze is bestemd ter ondersteuning van de
gemeenten in verband met de toerusting voor
werkers in de kerk.
U kunt uw gave voor deze collecte overmaken
op het ibannummer van de Diaconie
NL38RABO0373709234 met vermelding
van PKN Ondersteuning.
Uw gave in de collecteschaal en/of digitale
betaallink wordt evenredig verdeeld tussen
deze collecte en de collecte voor onze eigen
Kerk

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

Berichten voor de gemeente
Op 9 januari gingen de bloemen als groet van
de gemeente naar fam. Hommel Koops.

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

Huwelijksjubileum
Op 8 januari waren dhr. en mw. WagemakersLankhaar 40 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd.
Overleden
Op 6 januari 2022 is in de leeftijd van 92 jaar
overleden Joop Stokman, laatst woonachtig in
Kaatsheuvel. Joop was van katholieke huize,
maar erg betrokken geraakt bij de kerk De
Brug. Hij voelde zich daar thuis, hij bezocht
regelmatig diensten en ook de vespers. De
afscheidsbijeenkomst was afgelopen vrijdag,
deze heeft in besloten kring
plaatsgevonden. Persoonlijke berichtjes
worden door de familie op prijs gesteld.

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

Hartelijk dank voor uw bijdragen!
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