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ZONDAGSBRIEF 19 JUNI 2022
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voorgangers: Brenda Kerkdijk en
Jan de Gruijter
Organist: Henk Hoogendoorn
Lector: Brenda Kerkdijk

Collecten
Kinderen komen terug
Slotlied 791: 4, 5 en 6
Zegen
Gezongen amen

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Stilte.
Intochtslied: Psalm 68: 1 en 2
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed voor de nood in de wereld
Lied 823: 1 en 2
Leefregel
Gebed voor de opening van schrift
Moment met de kinderen
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.
Lezing: Lukas 15: vers 17 t/m 32
Lied 317: 1
Overweging
Lied 791: 1, 2 en 3
Gebeden
Afsluitend met ‘Onze Vader’ lied 1006

Uitleidend orgelspel
Collecten
1Papas
2Exploitatie
Speciaal "Boys program" gestart.
In de armoede van Zuid-Afrika zijn ook de
jongens kwetsbaar. Bijna 60% van de kinderen
groeit op zonder vaderfiguur die hen
beschermt of richting geeft. Veel mannen zijn
werkloos en vluchten in drugs of alcohol;
anderen dealen zelf. In alle uitzichtloosheid en
zonder mannelijke rolmodellen is de kans
groot dat jongens in de criminaliteit belanden.
Dat baart de MAMAS én PAPAS al langer
grote zorgen.
De MAMAS zien de impact die het prachtige
Power Girls-programma heeft op kwetsbare
meisjes. De Power Girls groeien in
zelfvertrouwen en doen goed hun best op
school. Die gedragsverandering gunnen ze de
jongens ook.
Daarom is het Boys Program gestart. In
dit programma ondersteunen sterke ZuidAfrikaanse PAPAS jongens tussen de 8 en 20
jaar. In wekelijke sessies gaan ze aan de slag
met belangrijke thema's en ontwikkelen ze
zich tot verantwoordelijke, zelfbewuste jonge
mannen die ondanks verleidingen op het
rechte pad blijven.
Aan de eerste pilot doen in totaal al 643
jongens mee in 16 verschillende projecten.

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

Naast uw gave in de collectezak of de digitale
betaallink kunt u uw gave ook overmaken op
het ibannummer van de ZWO
NL16RABO0373709242 met vermelding van
PAPAS.

Berichten voor de gemeente GEWIJZIGD
Op 12 juni gingen de bloemen als groet naar
mw. J. van der Made-Lankhaar, zij kwam weer
thuis na revalidatie.
Mw. Gerda Hoogendoorn-Maijers, kreeg een
knieprothese en revalideert bij Schakelring in
Waalwijk.
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) 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 IBANnummers blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

