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ZONDAGSBRIEF 31 JULI 2022
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

7e zondag van de zomer

Loflied: psalm 108 : 1

Voorganger: Mw. Ds. G. van ’t Slot, emerituspredikant uit Zeist
Organist:
Jos Dekkers
Schriftlezing: Lector

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting door de Heilige
Geest

Orgelspel
Stilte
Welkom en mededelingen
Aanvangslied psalm 92 : 1, 6 en 7
Stil gebed
Bemoediging:
vg. Zoals de bomen wortels hebben
en ademen voor ons bestaan,
zijn wij vandaag tot U gekomen
a. om opgeademd stil te staan.
vg. Komen en gaan, druk is ons leven
van uur tot uur en mens tot mens,
ooit rusteloos, tot rust gekomen
a. moment om met U een te zijn.
vg. Terwijl de bomen ons omarmen
hun groene blad beschutting geeft
komt er een windvlaag van uw vrede
a. waarin uw Geestkracht wordt beleefd.
vg.
a.
vg.
a.

Onze hulp mogen wij van U verwachten
in trouw en liefde toegezegd
de schepping uit uw hand ontvangen
talenten in de schoot gelegd

Schriftlezing O.T. Jesaja 65: 17-25 (door lector)
Lied 154 b: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6v, 7 m, 8 a,
9a, 10a
Schriftlezing N.T. Lucas 12: 32- 40 (door
voorganger)
Lied 916: 1, 2 en 3 (mel. lied 444)
Uitleg en verkondiging
Lied 807 : 1, 2, 6
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze
Vader
Aandacht voor de collecte
Lied 834: 1, 2 en 3
Zending en zegen
Gezongen: amen, amen, amen
Orgelspel
Collecten
1Kerk
2Exploitatie

Groet
vg. de Eeuwige zal bij u zijn
a. ook u zal God bewaren
Klein Gloria
Kyriëgebed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 24 juli gingen de bloemen als groet naar
fam. P.C. van Rijsbergen.
De gezondheid van Jan Rozenbrand en van
mw. Westerink is in de afgelopen week
gelukkig een beetje vooruitgegaan.
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

Huiskamerbijeenkomsten ‘Kerk 2035’
We gaan nog 3 huiskamerbijeenkomsten
houden om zoveel mogelijk gemeenteleden te
kunnen horen over de toekomst van onze
kerk. Iedereen is uitgenodigd om naar één van
de avonden te komen. Het is dus geen reeks
die je helemaal moet volgen. Voor iedereen 1
avond. We hebben ze verspreid over de
maanden juli en augustus, zodat iedereen wel 1
keer thuis zal zijn.
Waarom bij mensen thuis? We willen u/jullie
opzoeken, u en jullie ontvangen in onze eigen
huizen, dicht in de buurt. Het zijn ontspannen
avonden. Geen scherpe discussies, maar
luisteren naar en praten met elkaar. We zijn
benieuwd naar jouw en uw verhaal. We willen
graag horen wat uw en jouw tops en tips zijn,
of wat je hoopt voor de kerk, of mist. Omdat
sommigen misschien liever naar de kerk
komen, hebben we ook één bijeenkomst in de
kerk extra gepland.
De bijeenkomsten worden nog gehouden op:
Dinsdag 23 augustus, bij Armando Lagrouw:
Grutto 4 Sprang-Capelle
Donderdag 25 augustus, in kerk De Brug:
Heistraat 4 Sprang-Capelle
Maandag 29 augustus, bij Laura Smetsers:
Hoofdstraat 168 Kaatsheuvel
Telkens om 20.00u.

Opgeven is noodzakelijk voor de gastvrouwen
en -heren. Geef u/jou op bij mij:
ottogrevink@gmail.com of 06-30565951 of op
de lijsten in de kerk.
Hoe gaat het hierna verder? We gaan de oogst
van de huiskamerbijeenkomsten in de eerste
week van september bespreken en daarna
voorleggen aan de kerkenraad op 19
september. Ondertussen doen we vanuit de
kerkenraad voorbereidend werk om daarna zo
snel mogelijk met een profielschets bij u te
komen en het beroepingstraject in gang te
kunnen zetten.
Een aantal mensen in de regiegroep en de
gemeente lezen mee met het boek Samen
Jong. Mijn preken gaan daar de komende
maanden ook over. De eerste over ‘prioriteit
geven aan jonge generaties’ kun je terugkijken
in deze video.

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!

