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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM 
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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 
                          

                                                           
                                                                                 

  
 
 

AANVANG 19.30  UUR 
 
In de jaaroverzichten komen crises en oorlog 
op ons af. Hoe houden we ons daarin staande? 
Ik wil dit jaar eindigen met een positief 
verhaal. Zonder de ogen te sluiten, maar 
gestoeld op beloftevolle en bemoedigende 
teksten uit de Bijbel. Uiteraard lezen en 
zingen we de psalm van Oudjaarsavond, psalm 
90. Wees welkom om met elkaar het jaar uit te 
luiden en bemoedigd de drempel van het jaar 
over te gaan. 
 
Voorganger: ds. Otto Grevink 
Organist: Jos Dekkers 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
Samenzang: Psalm 121: 1,2,4 
 
Bemoediging en groet 
Psalmgebed 
 
Lezen: Psalm 90 
Samenzang: Lied 90a: 1,3,5,6 
 
Gebed 
Jesaja 51: 1-6 
 
Samenzang: Lied 283: 1,2,3,4,5 
Romeinen 8: 31b-39 
 
Samenzang: Lied 845: 1,2,3 
Overweging 
Meditatieve muziek 
 

Samenzang: Lied 91a: 1,2,3 
Geloofsbelijdenis 
 
Collecten 
Gebeden 
 
Slotlied: psalm 150: 1,2 
Wegzending en zegen 
 
Beantwoord: Ja amen ja Halleluja 
 
Orgelspel 
 
Berichten voor de gemeente 
 
Nieuwjaarsdag  10.00 uur: 
Voorganger: dhr. J. Lankhaar, Wijk  
                           en Aalburg 
Organist: Jos Dekkers 
Lector:  Pauline Schouten 
 
 
Collecte 
1. Speciale diensten 
2. Alg. Onderhoud 
3. Steuncollecte kerk’ 
 
 
Berichten voor de gemeente 
Op 25 december gingen de bloemen als groet 
en ter bemoediging naar Henk Hoogendoorn 
die na een operatie aan een voet met een 
gipsschoen herstelt. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of 
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
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Pastoraat 
Ds. van der Linden is van 2 t/m 7 januari 
afwezig. 
 
Huwelijk Dario Claassen en Hanna de 
Bruin 
 
Op woensdag 28 december zijn Hanna de 
Bruin en Dario Claassen met elkaar getrouwd. 
Zowel het burgerlijk huwelijk als de kerkelijke 
inzegening vanuit onze kerk vonden plaats op 
Kasteel Maurick in Vught. Een bijzondere 
ceremonie op een geweldige locatie. Zangeres 
Nadia de Cloe zong verschillende liederen. 
Namens onze gemeente waren Jan Korver en 
Matty Zoutewelle aanwezig. Zij hebben de 
huwelijksbijbel overhandigd. Ds. Otto Grevink 
heeft vanuit de verschillende gesprekken met 
het bruidspaar gepreekt over de tekst die 
Dario voor Hanna in haar verlovingsring had 
uitgekozen: Mijn plan met jullie staat vast – 
spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor 
ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een 
hoopvolle toekomst geven. (Jeremia 29: 11). 
Het bruidspaar woont aan de Kruisstraat 11, 
5014 HR Tilburg. We wensen Hanna en Dario 
van harte Gods zegen toe in hun huwelijk.  
 

Collecten: 1-JOP 
   2-Exploitatie 

Beste gemeenteleden, 
 We willen u en jou graag uitnodigen op een 
extra gemeenteavond op dinsdag 17 januari 
om 20.00u in onze kerk. 
Onze situatie bekijkend, vinden wij als 
kerkenraad dat we een aantal zaken met u en 
jou als gemeente willen delen. Ook onze kerk 
komt niet uit onder hoge energieprijzen en de 
inflatie. We zijn genoodzaakt om de financiële 
zaken goed onder de loep te nemen en een 
aantal besluiten te nemen. 
Kijkend naar het toekomsttraject dat we als 
gemeente in willen gaan, hebben we iedereen 
nodig en daarbij vinden wij een stuk 
communicatie heel belangrijk. 
We hopen dat we u en jou zien op de gemeente 
vergadering, wees betrokken en denk mee. 
  
Groeten vanuit de kerkenraad, 
Brenda Kerkdijk 

Beste gemeenteleden, 
  
Vanaf januari gaan we de 3e collectezak weer 
inbrengen met als doel de verhoogde lasten in 
met name de energiekosten, om te zetten in 
baten vanuit een bijdrage van u en jou. 
We noemen deze extra collecte ‘steuncollecte 
kerk’ en zal wekelijks als 3e collectezak 
voorbijkomen. We hopen dat u een steentje wilt 
bijdragen en de zak wilt vullen om er warmpjes 
bij te blijven zitten. 
 Bedankt namens kerkenraad. 
 

VVB 
Denkt u nog aan uw VVB betaling voor 2022 of 
een belastingvoordeel als u 2023 nog dit jaar 
betaalt? 
Maak uw bijdrage over op bankrekening 
NL67 RABO 0373 7346 11 t.n.v. Gereformeerde 
Kerk Sprang-Capelle. 
Uw toezegging voor 2023 kunt u mailen 
naar penningmeester@pkndebrug.nl  
o.v.v. uw naam en  “Mijn VVB toezegging 2023 
bedraagt €....” 
Wij wensen u Fijne Kerstdagen. 
 
Erwin Korver, boekhouder 
Johan de Bont, penningmeester 
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