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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Deze dienst is digitaal te volgen.
Zie de instructie die het beamerteam heeft
opgesteld.
Voorganger: dhr. W.G. Flach, Gorinchem
Organist: Henk Hoogendoorn
Ouderling: Matty Zoutewelle
Orgelspel: Bewerkingen van lied 33
Welkom en mededelingen
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria:
https://www.youtube.com/watch?v=aApMYW
7OmBk
Drempelgebed
Lied Lied 33: 1 en 2
https://www.youtube.com/watch?v=8vNKRRV
EbMo
Kyrië-gebed:
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Kindermoment
thema ‘om te bewaren’….
kinderlied: ‘God houdt van jou….’
https://www.youtube.com/watch?v=FATE9Eq
rDLo&list=PL4048ECA1F16B7FCD&index=2
Eerste schriftlezing :Jesaja 45: 14 -19 door
lector
Orgelspel: Largo van Johann Gottfried
Walther
Tweede schriftlezing: Johannes 15: 9 – 17
( door voorganger)
Verkondiging

Orgelspel: bewerking bij lied 908 Ik heb U
lief, o mijn beminde
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze
Vader
Aandacht voor de collecte die via de bank
geregeld moet worden
Lied : ‘Toekomst vol van hoop…’
https://www.youtube.com/watch?v=LZ4zZveK
ZNM
Zending en zegen
Orgelspel: Canzona van Johann Sebastian
Bach.
Collecten
1. 1.Kinderfonds Mamas
2.Alg. Onderhoud
Vandaag is het moederdag. Daarom is één
collectedoel vandaag bestemd voor
Kinderfonds MAMAS.
Sterke, lokale vrouwen die dagelijks zorg, eten,
bescherming en liefde bieden aan inmiddels
meer dan 60.000 kinderen in 59 prachtige
projecten. De ruim 2.200 MAMAS ontfermen
zich structureel over de meest kwetsbare
kinderen.
De MAMAS hebben onze hulp hard nodig,
want zij zijn de enige hoop die de kinderen
hebben. Nu meer dan ooit!
Uw gave voor dit mooie doel kunt u
overmaken op het IBANnummer van de ZWO:
NL16RABO0373709242 met vermelding van:
de MAMAS

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

Het andere collectedoel is bestemd voor het
algemeen onderhoud. Uw gave hiervoor kunt
u overmaken op het IBANnummer van onze
kerk: NL67RABO0373734611
Berichten voor de gemeente
De bloemen gingen op 2 mei naar fam.
Kerkdijk, die onlangs 25 jaar waren getrouwd.
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (0416 273413) 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.
De diensten in de komende weken
Vanaf 2 mei zijn er in de zondagse dienst op
uitnodiging kerkgangers die thuis niet de
mogelijkheid hebben de dienst te volgen.
In de dienst op Hemelvaartsdag geldt dit niet.
Omdat deze dienst samen met Gereformeerd
’s Gravenmoer en Hervormd Waspik wordt
gehouden zijn dan ambtsdragers van de drie
gemeenten aanwezig.
Henk Hoogendoorn
Actie #jijverdienteenlintje van Rob Favier.
Hij schrijft: Bij deze vragen we je mee te doen
aan de actie #jijverdienteenlintje. Daarmee
willen we een stuk positiviteit in Nederland
brengen en dat is hard nodig in deze lastige
tijd. In combinatie met het speciaal daarvoor
geschreven lied streven we er naar dat iedere
medewerker in de zorg, het onderwijs en bij
de hulpdiensten de komende weken minstens
één keer een schouderklopje, een compliment
of een bedankje krijgt. Dat is een behoorlijke
uitdaging als je weet dat ongeveer anderhalf
miljoen mensen in deze sectoren werkzaam
zijn.
Kijk voor informatie over deze ludieke actie op
www.robfavier.nl
Het is heel eenvoudig: stuur een persoonlijke
boodschap naar iemand met een dergelijk

beroep en voeg de link van het lied er bij.
lnk.to/jijverdienteenlintje
Misschien kun je ook vragen of hij of zij
hetzelfde wil doen. Op deze manier ontstaat
er een symbolische lintjesregen die een golf
van waardering op gang zal brengen. Het kost
slechts een paar minuten, maar de impact
voor de ontvangers zal vast nog lang
naklinken. “Jij verdient een lintje!” wil op deze
ludieke manier bijdragen aan een veel grotere
waardering voor mensen met cruciale taken,
die dikwijls te maken krijgen met onbegrip en
agressie ondanks hun enorme inzet. Een
schouderklopje doet echt veel meer dan je
denkt!

