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ZONDAGSBRIEF 28 AUGUSTUS 2022
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Durf te dromen

Collecte

Voorganger: Dhr. R. Favier, Groot-Ammers
Organist: Henk Hoogendoorn
Lector:
Pauline Schouten

Slotlied 425 2x Vervuld van uw zegen

Orgelspel
Stilte
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Ps. 100: 1, 2,4
Votum en groet
Klein Gloria
Lied 276: 1, 2 Zomaar een dak
Gebed om vergeving genadeverkondiging
lied 868: 1, 2 Lof zij de Heer, de almachtige
koning
Leefregel Kol 3: 17
Gebed om Heilige Geest
Lezing uit Jesaja 11: 1-10 door lector
Lied 316: 1
Het woord dat u ten leven riep
Lezing uit Openb. 21: 1-7
Lied 316: 2
Lezing uit het Evangelie Luc 19: 1-10
Lied 316: 4
Preek
Zingen lied 864: 1, 2, 5

Laat ons de Heer
lofzingen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze
Vader

Zegen
Beantwoord met gezongen ‘Ja, amen ja,
halleluja’.
Collecten
1St Gave
2Miss. Werk Ned.
Collecten:
Deze zondag is de eerste collecte bestemd
voor Stichting GAVE.
Gave maakt kerken en christenen bewust van
de roeping om vluchtelingen een thuis te
bieden. Gave inspireert, traint en helpt bij de
invulling hiervan. Gave initieert, organiseert
en ondersteunt diaconaal, missionair en
pastoraal werk onder vluchtelingen in
Nederland.
Zoals bijvoorbeeld voor de opvang van
gevluchte Oekraïners. Gevluchte Oekraïners
leven met hun hoofd helemaal in de oorlog. Ze
nemen de oorlog zo mee het gastgezin in.
Ondersteuning bij het opvangen van
Oekraïners is dan ook cruciaal. Uw gift maakt
het mogelijk dat Gave die ondersteuning
ontwikkelt en aanbiedt aan gastgezinnen in
Nederland, maar ook specifieke toerusting
voor voorgangers organiseert.
De tweede collecte is bestemd voor missionair
werk Nederland.
Uw gaven voor beide doelen kunt u ook
overmaken op het ibannummer van de
Diaconie NL38RABO0373709234 met
vermelding van Stichting Gave of Missionair
Werk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 21 augustus gingen de bloemen als groet
naar Gerda Hoogendoorn-Maijers die nu thuis
revalideert na een knieoperatie.
Jan Rozenbrand revalideert in Eikendonk,
Waalwijk
Mw. van der Spek revalideert in ziekenhuis
Waalwijk
Huwelijksjubileum
Op 25 augustus waren dhr. en mw. Verhagende Ruiter 55 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd.
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 1 huiskamerbijeenkomst 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 bijeenkomst wordt nog gehouden op:
Maandag 29 augustus, bij Laura Smetsers:
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.
Boekenkast
Er staat inmiddels een boekenkast in de hal naast
de kapstok.
U kunt hier boeken uitzoeken en meenemen naar
huis.
De boeken hoeven niet teruggebracht te worden,
want we hebben nog veel meer boeken.
Veel leesplezier.
Gr. Dieter en Marjanne

