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ZONDAGSBRIEF 25 SEPTEMBER 2022
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

2e zondag van de herfst,
kerkelijke kleur groen

*Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft
zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

Voorganger: ds. Cees J. ‘t Lam
Organist : Henk Hoogendoorn
Lector: Rinie Visser
Met medewerking van Henk Hoogendoorn
(orgel) en Karel Blok (trombone)

1e lezing uit Genesis (enkele gedeelten uit
Genesis 48-50) – door lector

Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad met voorganger
Stilte
Welkom door ambtsdrager van dienst
Zingen: lied 210 vers 1, 2 en 3 (God van hemel /
Neem mijn dank / Laat mij als)
Votum en groet
Zingen: Klein Gloria
Gebed om ontferming
Zingen: lied 210 vers 4 (Wil mij als de nacht
nabijkomt)
Woord van Gods trouw
Zingen: lied 885 vers 1 (Groot is uw trouw)
Thema: Afscheid
Gebed bij de opening van het Woord
Kindernevendienst
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.

Afscheid (1): Jakob
Zingen: Laten wij dan nu begraven vers 1, 2 en
3 (tekst en muziek in bijlage)
Laten wij dan nu begraven
Laten wij dan nu begraven
wie zijn taak hier heeft gedaan,
toevertrouwen aan de aarde,
met zijn woorden verder gaan,
stof uit stof en as uit as.
Laten wij dan nu de tranen
van verdriet en van gemis,
laten vallen op de aarde
die ons wieg en woning is,
stof uit stof en as uit as.
Laten wij dan nu verzorgen
wat er bleef van deze mens,
wetend dat zijn geest geborgen
bij de Bron van alles is,
stof uit stof en as uit as.
(tekst: Marijke de Bruijne)
2e lering uit Handelingen (enkele gedeelten uit
Handelingen 20) – door lector
Afscheid (2): Paulus)
Meditatieve muziek op orgel en trombone
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3e lezing uit Matteüs (Matteüs 28,16-20) – door
lector
Afscheid (3): Jezus

De 2e collecte is bestemd voor het Algemeen
onderhoud.

Zingen: psalm 121 vers 1 en 4 (Ik sla mijn ogen /
de HEER zal u steeds)

Berichten voor de gemeente
Op 18 september gingen de bloemen als groet
naar mw. M. van Achterberg-van Drongelen.

In memoriam
Mw. C. van Gijzel-Rosenbrand.
Zingen: Ps. 73 : 12 oude berijming.

Mw. F.M. van der Spek-de Haan is weer
gevallen en heeft nu haar andere heup
gebroken. Zij is woensdag geopereerd en
verblijft in het ETZ.

Gebeden
Collecte
Zingen: lied 302 vers 1 en 4 (God in den hoog’
alleen / O heilige Geest)
Zegen
Zingen: Ja amen ja Halleluja
Orgelspel
Na de dienst is er koffie/thee of limonade
Collecten
1KIA vredeswerk
2Alg. Onderhoud
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een
burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen
ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg.
Ruim honderd vrouwen van verschillende
kerkelijke achtergronden willen zich samen
inzetten voor blijvende vrede in hun land,
maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen
hebben namelijk nog vaak te lijden onder
huiselijk geweld. Ze volgen samen
bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt
door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld
voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt
de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je
dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze
verspreiden hun kennis in hun eigen
omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht
om diepgeworteld geweld tegen te gaan.
Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van
harte aan. Samen zijn we de kerk in actie: in
Nederland en in Colombia.
U kunt uw gave ook overmaken op het
ibannummer van de ZWO:
NL16RABO0373709242 met vermelding van
Colombia.

Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
Pastoraat
Ds. van der Linden gaf toestemming voor het
doorgeven van zijn contactgegevens:
Telefonisch 06 83446753; e-mail
dsgvanderlinden@gmail.com
Henk Hoogendoorn

Beste gemeente,
Woensdag 28 september bent u en ben jij van
harte welkom op een extra gemeenteavond.
Vanaf 19.45u bent u welkom, om 20.00u willen
we graag starten.
De agenda is als volgt:
20.00u
Opening door de voorzitter
20.05u
Gekozen structuur
20.15u
Taakverdeling tussen beide
predikanten
20.20u
Pastorale werkzaamheden
door Ds. Bert van der Linden
20.45u
Werkzaamheden Ds. Otto
Grevink
21.00u
Bespreken uitkomst regiegroep
en gespreksavonden met de
gemeente
21.45u
Gelegenheid tot vragen
22.00u
Afsluiting door Ds. Bert van der
Linden
We hopen dat u aanwezig kunt zijn en we
samen een gemeente kunnen zijn die we graag
wensen te zijn, warm en betrokken.
Met vriendelijke groet,

Brenda Kerkdijk.
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Bericht van de Diaconie
In het voormalige NH hotel zullen de
komende 12 maanden 238 Oekraïense
vluchtelingen en statushouders verblijven.
Vluchtelingenwerk Waalwijk heeft
ondersteuning nodig voor met name de
Oekraïners.
Gedacht wordt aan het ondersteunen van
activiteiten, hulp bieden en informatie
verstrekken.
Georgia Bouga van Vluchtelingenwerk
Waalwijk wil graag informatie verstrekken.
Haar email adres
is gbouga@vluchtelingenwerk.nl
Het telefoonnummer van Georgia is 0651848348.
Het is fijn om op deze manier de gasten van
NH hotel te mogen ondersteunen.

Het Urker Mannenkoor “Hallelujah”
geeft concert in Sprang-Capelle.
Op D.V. zaterdag 12 november 2022 zal het
Urker Mannenkoor “Hallelujah” een concert
geven in de Hervormde Kerk van ’s
Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle, Hoofdstraat
25 in Sprang-Capelle.

Als doel van dit concert is gekozen voor
Stichting Schuilplaats: Diaconaal
Maatschappelijk Werk (DMV) De Langstraat,
waar aan cliënten identiteitsgebonden
psychosociale hulpverlening wordt geboden.
Door het DMW kunnen cliënten in hun eigen
regio terecht voor hulpverlening die aansluit
bij hun levensbeschouwelijke achtergrond.
Kaartjes voor volwassenen: € 12,50; voor
kinderen t/m 12 jaar: € 7,50.
Kaartjes zijn te bestellen bij Ad Schouten en
Johan van Dijke; graag met vermelding van
postadres i.v.m. bezorging:
E: ad.schouten46@kpnmail.nl of
johan@vandijkemaritime.com
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