
Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o. 
Website www.pkndebrug.nl 
ZONDAGSBRIEF 1 MEI  2022  

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM 

 

 

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

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 
                          

                                                           
                                                                                 

Voorganger: Ds. C.J. ’t Lam, Hoogeveen 
Organist: Cedrik Kerkdijk 
Lector: Marjanne Dekkers  
 
3e zondag van Pasen, kerkelijke kleur wit 
 
 Orgelspel  
Binnenkomst kerkenraad met voorganger 
Welkom door ambtsdrager van dienst 
 
Zingen: lied 708 vers 6 (Mijn schild ende 
betrouwen) 
Votum en groet 
Zingen: Klein Gloria 
 
Inleidende woorden  
Zingen: psalm 99 vers 3 en 4 (Niet op bruut 
geweld // Maak Hem altezaam) 
Onze wapenrusting 
Zingen: lied 836 vers 2 en 4 (Geef dat uw 
roepstem // Leg Heer uw stille) 
Gebed 
 
Kindermoment  
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.  
 
*Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft zijn 
verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar, het is 
voor allemaal. 

 
Overdenking: Mensen gevraagd 
Zingen: lied 272 (Wij zoeken in uw huis – alle 
vier coupletten) 
Uit de Bijbel: Psalm 130 (door lector) 

Overdenking: Uit de diepte 
 
Zingen: psalm 130 vers 1 en 3 (Uit diepten van 
// Ik heb mijn hoop) 
Overdenking: Vergeet mij niet 
Zingen: lied 708 vers 1 (Wilhelmus) 
 
Gebeden 
Zingen: psalm 72 vers 1 en 4 (Geef Heer de 
koning // Hij zal de redder) 
Zegen 
Zingen: ja amen ja halleluja. 
Orgelspel 
 
Collecten  
1- KIA Nigeria 
2- exploitatie 
 
 NA DE DIENST IS ER GELEGENHEID OM 
KOFFIE /LIMONADE TE NUTTIGEN. 
 

Berichten voor de gemeente 
Op 24 april gingen de bloemen naar Louise 
van Elderen als dank voor 10 jaar 
schoonmaken van ons kerkgebouw.  
 
Verhuisd: 
mevr. P. Westerink-van Loon is verhuisd naar 
Elzenhoven. 
 
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. 
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Vrijwilligers in Elzenhoven 
In zorgcentrum Elzenhoven is er een flink aantal 
activiteiten waarbij de hulp van vrijwilligers 
gewenst is. Er worden aan de bestaande 
vrijwilligers met enige regelmaat verzoeken 
gestuurd om medewerking bij eenmalige 
activiteiten. Daarnaast zijn er regelmatig 
terugkerende activiteiten waarbij uitbreiding van 
het aantal vrijwilligers heel fijn zou zijn. 
Vanuit onze kerk zijn we bij een aantal hiervan 
goed vertegenwoordigd: een lid van de locatieraad, 
twee organisten en twee voorgangers bij de 
weeksluitingen en twee personen die spelen en 
zingen bij het harmonium. In deze opsomming 
heb ik de contactpersonen niet genoemd omdat 
dit onze eigen activiteit is en niet georganiseerd 
vanuit Elzenhoven. 
Bij andere activiteiten kom ik geen namen tegen 
van leden van onze kerk. Bij de weeksluiting op 
zaterdag om 19.00 uur zijn er twee vrijwilligers die 
op dit moment één keer in de vijf weken vooraf 
bewoners ophalen en na afloop terugbrengen naar 
hun kamer. Met een deel van de aanwezigen wordt 
na afloop eerst koffie gedronken in het restaurant. 
De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is 
eigenlijk te hoog! Eerst een keer meelopen om te 
wennen is natuurlijk mogelijk. Wie zich voelt 
aangesproken kan contact met mij opnemen. Ik 
leid hen met genoegen binnen. 
Hierna een verzoek voor een eenmalige activiteit 
op 7 mei, dat ik kort geleden ontving. 
Henk Hoogendoorn 
 
Op D.V. 7 mei wordt de bevrijdingsoptocht 
georganiseerd, voor deze dag zijn we op zoek naar 
vrijwilligers om bewoners te begeleiden. De 
optocht komt langs de Goudvink en dit zal naar 
verwachting tussen 11:00 – 12:30 uur zijn. 
We zijn voor deze ochtend op zoek naar meerdere 
vrijwilligers die vanaf 10:30 uur aanwezig kunnen 
zijn. De verwachting is dat de optocht voor 13:00 
uur langs Elzenhoven is getrokken. 
We horen graag van u. 

Met vriendelijke groet, 
Mirjam Treffers 
Welzijnsmedewerker 
Elzenhoven| Fazant 15 | 5161 SB Sprang-Capelle 
06 14580978 | mirjam.treffers@schakelring.nl | 
www.mijzo.nl 

 
Schoonhouden kerkgebouw “De Brug” 
Na 10 jaar schoonmaak van het kerkgebouw heeft 
Louise van Elderen besloten om hiermee te 
stoppen in verband met haar overige 
werkzaamheden. (Dank je wel Louise) 
De kerkrentmeesters zijn op zoek naar vervanging 
van deze bezigheid die wekelijks ongeveer 3 uur 

tijd kost en beloond wordt met een 
vrijwilligersvergoeding. Misschien wilt uzelf aan de 
slag of kent u iemand die beschikbaar is om deze 
werkzaamheden op zich te nemen. 
 
Bij interesse kunt u contact opnemen met:                                                                                                        
- Jan Korver,    email: 
 familiekorver@home.nl                                                                                           
- Matty Zoutewelle  email: 
 matty.zoutewelle@planet.nl 
Namens de kerkrentmeesters: Matty Zoutewelle. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kamp Vught 
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