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ZONDAGSBRIEF 22 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:  Mevr. Drs. N. G. van Ooijen,   

                        Woudrichem 

Organist:  Henk Hoogendoorn 

Lector:  Joke Jansen 

  

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Zingen: Psalm 67 vers 1 en 2   

 Stil gebed  
Bemoediging en groet  
Verootmoedigingsgebed  

  
Zingen:  Lied 836: 1, 4 en 5 (op de melodie van 
Gezang 463) 
  
Woord van Gods Trouw 
  
Zingen: Lied 939: Op U alleen, mijn licht, 
mijn 
kracht https://www.youtube.com/watch?v=Su
T5ohrfnys  
Beamerlied  
  
Gebed bij de opening van de bijbel  
Kinderen gaan naar de kindernevendienst.   
Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?
v=mTq2oZh6Quo Diep, diep, diep als de zee  
 
1e schriftlezing: Joel 2: 21-27 door lector 
Zingen: Lied 678 vers 1, 2, 3 en 4  
  
2e schriftlezing: Johannes 14: 23-29   
Zingen: Lied 670 vers 1, 3, 6 en 7  
  
Overdenking  
Zingen: Lied 1009 vers 1, 2 en 3  
  

Geloofsbelijdenis:   
Zingen: Hemelhoog 420: Heer wijs mij de 
weg https://www.youtube.com/watch?v=_w6e
YFenlzE  
Beamerlied  
 
In Memoriam: mw. A.A. Louwerse 
Lied 886 Abba, Vader. 
 
Gebeden  
  
Collecte    
Kinderen komen terug van de 
kindernevendienst  
  
Zingen: Lied Uit Evangelische Liedbundel nr. 
178 vers 1, 2 en 3   
Als ik maar weet (Johannes de Heer)  
  
Zegenbede  
 
Wegzending en zegen (gezongen Amen) 

Zingen: ja amen ja halleluja. 

Orgelspel 
 
Collecten  
1- Pioniersplek ‘Zin op school’ W’wijk 
2- Diaconie 
 
Eerste collectedoel: Pioniersplek Zin op School 
Waalwijk. Tweede collectedoel: Diaconie 
Een pioniersplek is een nieuwe experimentele 
kerkvorm voor wie niet (meer) naar de kerk gaat. 
Die kan overal ontstaan waar mensen op zoek 
willen gaan naar hoe het christelijk geloof en de 
bijbelse verhalen in hun leven relevant zouden 
kunnen zijn. Dat begint altijd klein, met het leggen 
van relaties. Daarin kunnen vanuit levensvragen 
geloofsthema's ter sprake komen en bijbelverhalen 
zich verbinden met levensverhalen. Eén van de 150 
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pioniersplekken in Nederland is Zin op School in 
Waalwijk.  
Het team van Zin op School zag dat Bijbelverhalen 
van alles oproepen bij kinderen. Zij hebben vragen 
en hebben hun eigen ideeën er bij. Ze ontdekken 
dat de verhalen gaan over dingen die zij 
meemaken. Geloof kan daardoor voor hen én hun 
ouders relevant worden in het beantwoorden van 
levensvragen. De pioniersplek wil op een speelse 
en creatieve manier zoeken naar een stukje 
verdieping en verbreding. 
Meer informatie over Zin op School vind je 
op www.zinopschool.nl en op de socials zoals 
YouTube. Uw gave voor dit doel kunt u ook 
overmaken op het ibannummer van de diaconie:  
NL38RABO0373709234 met vermelding van: Zin 
op School. 

 
Berichten voor de gemeente 
 
Overleden   
Op 19 mei overleed mw. A.A. Louwerse, 
Elzenhoven. Zij werd 93 jaar. De uitvaartdienst 
in onze kerk zal plaatsvinden op woensdag 25 
mei a.s. om 11.00 uur. Na de dienst is er 
gelegenheid tot condoleren achter in de kerk. 
Daarna zal zij worden begraven op de 
begraafplaats aan de Heistraat.  
 
Bloemen 
Op 15 mei gingen de bloemen als groet naar 
mw. P.J. de Rooij-Bogers.  
 

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. 

Henk Hoogendoorn 
 
 
 
 
 
 
 

Digitale collecte 
Op de website en onder de Livestream op 
YouTube is een betaallink te vinden om op een 
makkelijke en veilige manier uw bijdrage voor 
de digitale collecte over te maken. Velen van u 
maken hier al gebruik van, onze grote dank 
hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven) 
rekenen? 
Geld overmaken op de bekende IBAN-
nummers blijft uiteraard ook mogelijk: 
Kerk: NL67RABO0373734611  
Diaconie: NL38RABO0373709234  
ZWO: NL16RABO0373709242  
Jeugd: NL92RABO0373734646  
 
Hartelijk dank voor uw bijdragen! 
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