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ZONDAGSBRIEF 8 MEI 2022
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voorganger: Ds. M. P. Vis. Werkendam
Organist: Henk Hoogendoorn
Lector: Dieter Verbeek
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling
van dienst
Aanvangspsalm: 81: 1, 2 en 4
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 195: Klein Gloria
Gebed
Genadeverkondiging en wetslezing
Zingen: Lied 146a: 1 en 4 ‘Laat ons nu vrolijk
zingen’
Kindermoment
Kinderlied:
*Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het
licht. Dat licht vertelt ons iets van God. Op
Hem zijn wij gericht.
*Wij geven Gods verhalen door, en wie zich
open stelt, ervaart misschien een beetje licht,
door wat er wordt verteld.
*Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft
zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 21: 15 – 23 (door lector)
Zingen: Lied 649: 1, 5, 6 en 7 ‘O Heer, blijf toch
niet vragen’

Zingen: Lied 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig
licht’
Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Aandacht voor de collecte
Zingen: Lied 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw
gezang’
Heenzending en zegen
Zingen: ja amen ja halleluja.
Orgelspel
Collecten
1Kinderfonds Mamas
2Kerk
Kinderfonds MAMAS staat gepland als eerste en
onze eigen KERK als tweede collecte.
Heeft u de reclame van Kinderfonds MAMAS ook
al gezien op de TV? De MAMAS zijn bezig met het
aanleggen van moestuintjes en wel om de
volgende reden:
De wereld bevindt zich in een grote crisis. Vooral
de meest kwetsbare kinderen krijgen de hardste
klappen. Ook in Zuid-Afrika. Door de snel
gestegen prijzen is een bordje pap onbetaalbaar
geworden. Miljoenen kinderen gaan dagelijks met
honger naar bed.
Gelukkig zijn er de MAMAS. Zij staan op voor deze
kinderen. De MAMAS zorgen voor scholing en
veiligheid, maar leggen ook moestuinen aan bij
gezinnen thuis. Zo eet een familie elke dag van
hun zelf verbouwde groenten.
Voor 7 euro geeft u een kwetsbaar gezin in ZuidAfrika een moestuin. Geeft u ook een moestuin?
U kunt uw gave ook overmaken op het
ibannummer van de ZWO:
NL16RABO0373709242 met vermelding
van Kinderfonds MAMAS

Verkondiging
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Berichten voor de gemeente
Op 1 mei gingen de bloemen als groet naar
mw. J.C. Braspenning-Verbeek.
Verhuisd: rectificatie
Mevr. P. Westerink-van Loon is verhuisd
van Raadhuisplein 48 naar Elzenhoven.
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.
Vrijwilligers in Elzenhoven
In zorgcentrum Elzenhoven is er een flink
aantal activiteiten waarbij de hulp van
vrijwilligers gewenst is. Er worden aan de
bestaande vrijwilligers met enige regelmaat
verzoeken gestuurd om medewerking bij
eenmalige activiteiten. Daarnaast zijn er
regelmatig terugkerende activiteiten waarbij
uitbreiding van het aantal vrijwilligers heel fijn
zou zijn.
Vanuit onze kerk zijn we bij een aantal
hiervan goed vertegenwoordigd: een lid van de
locatieraad, twee organisten en twee
voorgangers bij de weeksluitingen en twee
personen die spelen en zingen bij het
harmonium. In deze opsomming heb ik de
contactpersonen niet genoemd omdat dit onze
eigen activiteit is en niet georganiseerd vanuit
Elzenhoven.
Bij andere activiteiten kom ik geen namen
tegen van leden van onze kerk. Bij de
weeksluiting op zaterdag om 19.00 uur zijn er
twee vrijwilligers die op dit moment één keer
in de vijf weken vooraf bewoners ophalen en
na afloop terugbrengen naar hun kamer. Met
een deel van de aanwezigen wordt na afloop
eerst koffie gedronken in het restaurant. De
gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is
eigenlijk te hoog! Eerst een keer meelopen om
te wennen is natuurlijk mogelijk. Wie zich

voelt aangesproken kan contact met mij
opnemen. Ik leid hen met genoegen binnen.
Na deze oproep heeft één van onze
gemeenteleden zich gemeld. Wie volgt?
Op 19 mei is een vrijwilliger bij het zingen bij
het harmonium verhinderd. Wie is bereid haar
voor die keer te vervangen?
Henk Hoogendoorn
Schoonhouden kerkgebouw “De Brug”
Na 10 jaar schoonmaak van het kerkgebouw heeft
Louise van Elderen besloten om hiermee te
stoppen in verband met haar overige
werkzaamheden. (Dank je wel Louise)
De kerkrentmeesters zijn op zoek naar vervanging
van deze bezigheid die wekelijks ongeveer 3 uur
tijd kost en beloond wordt met een
vrijwilligersvergoeding. Misschien wilt uzelf aan de
slag of kent u iemand die beschikbaar is om deze
werkzaamheden op zich te nemen.
Bij interesse kunt u contact opnemen met:
Jan Korver,
email:
familiekorver@home.nl
Matty Zoutewelle
email:
matty.zoutewelle@planet.nl
Namens de kerkrentmeesters: Matty Zoutewelle.

