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ZONDAGSBRIEF 24 JULI 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:  drs. Gerrit Westerlaken 

Organist:  Henk Hoogendoorn 

Schriftlezing: Lector 

Orgelspel 

Stilte 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Psalm 150A: 1, 2, 3 en 4   
(Geprezen zij God)  
Bemoediging en Groet 
 
Zingen: Klein gloria  
Gebed van toenadering 
  
Genadeverkondiging  
Lied 836:1 en 5  (O Heer die onze Vader zijt) 
 
Leefregel 
Lied 289: 1, 2 en 3 (Heer, het licht van uw 
liefde schittert) 
 
Gebed om de heilige Geest      
 
1e Schriftlezing: Numeri 13: 25-33 en Numeri 
14: 34-38     (Door Lector)  
Lied: 1009: 3    (Verlos ons van de boze) 
 
2e Schriftlezing   Jozua,1: 1-6      
Lied  23C: 1, 2, 3 en 5   (Mijn God, mijn 
herder, zorgt voor mij)     
 
Uitleg en verkondiging 
Lied: 939: 1, 2 en 3     (Op U alleen, mijn licht, 
mijn kracht)                                                                                                                                                                           
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Afsluitend: Onze Vader 
Kollekten 

Slotlied: 978: 1, 3 en 4   (Aan U behoort o Heer 
der heren) 
Zegen    
Gezongen: amen, amen, amen 
 
Orgelspel 
 
Collecten  
1- Schuldhulpmaatje  
2- Diaconie 
 
Deze zondag is de collecte 
voor SchuldHulpMaatje aan de 
beurt. SchuldHulpMaatje heeft ruim 2000 
Maatjes die mensen met schulden begeleiden 
naar een schuldenvrij leven. Ze horen de 
ingrijpende verhalen aan de keukentafel. Hoe 
de schulden begonnen bij het verlies van een 
baan, scheiding, overlijden of pensioen. Helaas 
heerst er nog een taboe op schulden of 
geldzorgen. Mensen durven geen hulp te 
zoeken, waardoor ze nog meer in de 
problemen komen en de schulden verder 
oplopen. Kerken willen er juist zijn op die 
ingrijpende momenten van iemands leven. Elk 
jaar zijn er tientallen kerken die 
SchuldHulpMaatje starten in hun woonplaats 
en zo mensen met schulden begeleiden en 
hulp bieden.  
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen 
diaconie. U kunt uw gave ook overmaken op 
het ibannummer van de diaconie 
NL38RABO0373709234 met vermelding 
van SchuldHulpMaatje. 
 
Berichten voor de gemeente 
Op 17 juli gingen de bloemen als groet naar 
fam. J. Boezer. 
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Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) 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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