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3e zondag van de herfst 

Samen Jong Kernwaarde 3 – Hart voor 

jongeren hebben 

In de vorige overweging over Samen Jong 

gemeente zijn hadden we het over omzien 

naar elkaar, over: een warme gemeenschap 

met elkaar vormen. Dat kun je alleen maar 

doen vanuit je hart. Vandaag hebben we het 

nog specifieker over hart voor jongeren 

hebben. We doen dat vanuit verschillende 

Bijbelteksten waarin het hart een rol speelt. 

Want in de Bijbel is het hart letterlijk het hart 

van ons mens-zijn. Het is niet alleen de plaats 

van liefde, maar ook van wijsheid, emoties, en 

het leven zelf. Wat halen we daaruit hoe we 

hart kunnen hebben voor jongeren? En wat 

hebben ze nodig?  

Zondag laten we ook op een andere manier 

ons hart spreken. Als geloofsgemeenschap 

voelen we ons verbonden met bijzondere 

momenten die er in het leven van 

gemeenteleden gebeuren. Momenten waarop 

geloof extra meespeelt. Bij dopen, huwelijken, 

belijdenis en overlijden. Om die momenten 

langer met elkaar te delen en te markeren in 

de huiskamer van onze gemeente, zijn er twee 

prachtige borden gemaakt door Bert 

Braspenning. Daarop komen symbolen te 

hangen voor dopen (schelp), overlijden 

(kruis), huwelijk (hart) en belijdenis (anker). 

We nemen de borden in gebruik door 

symbolen aan te brengen bij gebeurtenissen in 

dit lopende jaar: de doop, het huwelijk en de 

overlijdens waar in onze gemeente bij is 

stilgestaan. Daarmee uiten we onze 

verbondenheid in wat we in onze levens 

mogen vieren en gedenken in het geloof in 

God, die ons het leven heeft gegeven. 

 

Voorganger: ds. Otto Grevink 

Organist: Jos Dekkers 

Ouderling: Willie Verhoef 

Diaken: Kees Rijksen 

Lector: Martha Dank 

Voorbeden: Willie Verhoef 

Orgelspel 

Binnenkomst Kerkenraad 

Stilte 

Welkom en mededelingen 

Samenzang: psalm 73: 1,6,7 (De nieuwe 

psalmberijming): 

1.Gods volk kan op zijn liefde aan. 

Hij helpt wie op zijn wegen gaan. 

Toch ben ik bijna uitgegleden, 

want ik was boos en ontevreden. 

Ik keek met afgunst naar het lot 

van hen die leven zonder God. 

Zij zijn gezond en eten goed, 

terwijl een ander lijden moet. 

6. Mijn hart was vol verbittering 

toen ik mijn eigen wegen ging. 

Ik heb me boos, terneergeslagen, 

als een stompzinnig dier gedragen. 

Maar nu weet ik U dicht bij mij; 

U neemt mijn hand, U staat mij bij. 

U bent het die mij veilig leidt 

en opneemt in uw heerlijkheid. 

7.Wie heb ik in het hier en nu 

en in de hemel buiten U? 
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Geen ander kan mij vreugde geven; 

U bent de liefde van mijn leven. 

Al zou mijn lichaam ook vergaan, 

U bent de rots van mijn bestaan. 

U biedt mijn  troost en veiligheid; 

U bent mijn God, nu en altijd. 

Stil gebed, bemoediging en groet: 

Onze hulp verwachten wij van God 

(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw blijft tot in eeuwigheid 

(allen) en het werk van zijn handen nooit 

loslaat. 

Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede, 

van God onze Vader, van Jezus Christus onze 

Heer, 

door de heilige Geest, die ons aanvuurt in 

geloof, hoop en liefde. 

(allen) Amen 

Klein Gloria: ‘Ere zij de Vader en de Zoon’ 

(lied 195) 

Gebed om ontferming (Kyrië) 

Loflied (Gloria): ‘Maak ons uw liefde, God, 

tot opmaat van het leven’ (lied 974) 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Bennie 

Kinderlied:  

 

Lezing: een hartelijke bloemlezing uit de 

Bijbel 

Deuteronomium 6:5 

Heb de HEER , uw God, lief met heel uw hart 

en met heel uw ziel en met heel uw kracht. 

1 Samuel 16:7 

Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op 

zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb 

hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens 

ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de 

HEER kijkt naar het hart.’ 

Job 37:1 

Ja, hierdoor beeft mijn hart, het klopt mij in de 

keel. 

Psalmen 90:12 

Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid 

ons hart vervult. 

Psalmen 139:23,24 

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil 

mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen 

verkeerde weg ga, en leid mij op de weg die 

eeuwig is. 

Spreuken 3:3 

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind 

ze om je hals, schrijf ze in je hart. 

Spreuken 4:23 

Van alles waarover je waakt, waak vooral over 

je hart, het is de bron van je leven. 

Spreuken 15:13 

Een vrolijk hart brengt een lach op het 

gezicht, een verdrietig hart stemt de geest 

somber. 

Prediker 9:7 

Dus eet je brood met vreugde, drink met een 

vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet 

allang met welbehagen aan. 

Hooglied 8:6 

Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel 

op je arm. Sterk als de dood is de liefde, 

beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. 

De liefde is een vlammend vuur, een 

vuurgloed van de HEER . 

 

 



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o. 
Website www.pkndebrug.nl 

ZONDAGSBRIEF 2 OKTOBER 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 
                          

                                                           
                                                                                 

Ezechiël 11:19 

Dan zal Ik hun een ander hart geven en een 

nieuwe geest; Ik zal hun versteende hart uit 

hun lichaam halen en hun er een levend hart 

voor in de plaats geven. 

Sirach 22:19 

Wie een oog treft, doet tranen vloeien, wie een 

hart treft, maakt gevoelens los. 

Matteüs 5:3,8 

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor 

hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij 

zullen God zien. 

Matteüs 6:21 

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 

Matteüs 22:37 

Om Hem op de proef te stellen vroeg een van 

hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het 

grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: 

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart 

en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 

Dat is het grootste en eerste gebod. Het 

tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als 

uzelf.  

Marcus 7:6 

Maar Hij antwoordde: ‘Hoe treffend is de 

profetie die Jesaja heeft uitgesproken over 

huichelaars als u! Er staat immers geschreven: 

“Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun 

hart is ver van Mij; 

Lucas 6:45 

Een goed mens brengt uit de goede 

schatkamer van zijn hart het goede voort, 

maar een slecht mens brengt uit zijn slechte 

schatkamer het kwade voort; want waar het 

hart vol van is, daar loopt de mond van over. 

Lucas 24:32 

Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons 

hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en 

de Schriften voor ons ontsloot?’ 

Romeinen 10:9 

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en 

uw hart gelooft dat God Hem uit de dood 

heeft opgewekt, zult u worden gered. 

2 Korintiërs 13:11 

Tot slot, broeders en zusters, wees verheugd. 

Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter 

harte, wees eensgezind, leef in vrede met 

elkaar – dan zal de God van de liefde en de 

vrede met u zijn. 

Samenzang: ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (Lied 

833, NL, 3x) 

Overweging 

Samenzang: ‘Ik wil jou van harte dienen’ 

Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vindt, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
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Ik zal Christus’ licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis, 
al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan, 
als wij Christus’ weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 
INGEBRUIKNAME GEDACHTENISBORDEN 
 
Inleiding 
 
Gedicht: ‘Zonder liefde ben je nergens’ 

Al kon ik nog zozeer 

in prachtige preken 

mijn redes afsteken  

en wist wijze woorden op ieder gebied 

maar had de liefde niet 

dan was het toch meer 

wat trommelgekletter 

gezwets en geschetter 

had ik de liefde niet. 

Al blies ik trompet 

hoog van de toren 

al zong ik in koren 

de sterren van de hemel, het hoogste lied 

maar had de liefde niet 

dan klonk het toch net 

als toeters en bellen. 

Ik had niets te vertellen 

had ik de liefde niet. 

Zonder liefde ben ik nergens 

zonder jullie stel ik niets voor. 

Had ik jullie niet bij me 

dan ging ik er aan onderdoor. 

Want liefde is echt 

en liefde is aardig 

is open, oprecht 

en eerlijk, rechtvaardig. 

’t Is liefde die ziet 

hoe opnieuw te beginnen 

die ieder verdriet 

ook de dood kan overwinnen. 

Aanbrengen van de symbolen bij 

gebeurtenissen van het lopende jaar: 

Kruisjes (overlijden) 

Henk Braspenning (12-4-2022) 

Aly Louwerse (19-5-2022) 

Rina van Gijzel (15-9-2022) 

Schelp (doop) 

Lieva Lagrouw (6-3-2022) 

Hart (huwelijk) 

Koen de Bruin & Anouk van Heist (4-6-2022) 

Samenzang: ‘Bron van liefde, licht en leven’ 

(lied 793: 1 en 3) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, steeds 
afgesloten met gezongen (na: ‘zo bidden wij u 
allen tezamen’): 

 
Onze Vader – samen in de kerk en thuis 
(meeprojecteren voor gasten) 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Collecten en muziek 
 
Slotlied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
(lied 416: 1,2,3,4) 
 
Wegzending en zegen (gezongen Amen) 
 
Na de dienst gelegenheid voor koffie, thee 
of limonade 
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Collecten: 
1.Kerk en Israël 
2.Kerk 
 
Berichten voor de gemeente 
Op 25 september gingen de bloemen als groet naar 
mw. J.C.H. Dekker-Hommel. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 36422405) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: telefonisch 
06 83446753; e-mail dsgvanderlinden@gmail.com  

Henk Hoogendoorn 
 
Bericht van de Diaconie 
In het voormalige NH hotel zullen de komende 12 
maanden 238 Oekraïense vluchtelingen en 
statushouders verblijven. 
Vluchtelingenwerk Waalwijk heeft ondersteuning 
nodig voor met name de Oekraïners. 
Gedacht wordt aan het ondersteunen van 
activiteiten, hulp bieden en informatie 
verstrekken. 
Georgia Bouga van Vluchtelingenwerk Waalwijk 
wil graag informatie verstrekken. 
Haar email adres is gbouga@vluchtelingenwerk.nl 
Het telefoonnummer van Georgia is 06-51848348. 
Het is fijn om op deze manier de gasten van NH 
hotel te mogen ondersteunen. 
 
Zondag 9 oktober jeugdkerk! 
Op zondag 9 oktober komen wij weer samen met 
de jeugdkerk! Momenteel zijn we als gemeente aan 
het kijken hoe we de toekomst van de kerk gaan 
invullen. We zijn benieuwd naar de ideeën en 
wensen van onze jeugd. We gaan op speelse wijze 
dit onderwerp aanvliegen en we maken er weer 
een gezellige en leuke bijeenkomst van.  
 

Graag tot dan! 
Erwin, Elseline, Lotte & Armando 
 
Update beamerteam 
De afgelopen tijd hebben wij versterking gezocht 
voor het beamerteam, en over het resultaat zijn we 
zeker niet ontevreden! 
De komende tijd zullen diverse mensen 'achter de 
knoppen' plaatsnemen, hier zijn we enorm blij 
mee. 
We zijn nu nog op zoek naar mensen die af en toe 
de PowerPointPresentaties willen maken. 
Heb je op vrijdag of zaterdag wat tijd over en kan 
je overweg met PowerPoint, dan hopen we dat je 
ons wilt helpen! 
Stuur even een mailtje 
naar beamerteam@pkndebrug.nl of spreek 
Armando of Erwin even aan. 
 
Het Urker Mannenkoor “Hallelujah” geeft 
concert in Sprang-Capelle. 
 
Op D.V. zaterdag 12 november 2022 zal het 
Urker Mannenkoor “Hallelujah” een concert geven 
in de Hervormde Kerk van ’s Grevelduin- en 
Vrijhoeve-Capelle, Hoofdstraat 25 in Sprang-
Capelle.  
Als doel van dit concert is gekozen voor Stichting 
Schuilplaats: Diaconaal Maatschappelijk Werk 
(DMV) De Langstraat, waar aan cliënten 
identiteitsgebonden psychosociale hulpverlening 
wordt geboden. Door het DMW kunnen cliënten 
in hun eigen regio terecht voor hulpverlening die 
aansluit bij hun levensbeschouwelijke 
achtergrond. 
Kaartjes voor volwassenen: € 12,50; voor kinderen 
t/m 12 jaar: € 7,50. 
Kaartjes zijn te bestellen bij Ad Schouten en Johan 
van Dijke; graag met vermelding van postadres 
i.v.m. bezorging: 
E: ad.schouten46@kpnmail.nl  of 
johan@vandijkemaritime.com  
 
 

mailto:ottogrevink@gmail.com
mailto:hhoogendoorn15@gmail.com
mailto:dsgvanderlinden@gmail.com
mailto:gbouga@vluchtelingenwerk.nl
mailto:beamerteam@pkndebrug.nl
mailto:ad.schouten46@kpnmail.nl
mailto:johan@vandijkemaritime.com

