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ZONDAGSBRIEF 23 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 
                          

                                                           
                                                                                 

Voorganger:  ds. G. Boer, Rhenen 
Organist:  Jos Dekkers 
Lector: Jan Korver 
 
Orgelspel 
Kerkenraad komt binnen  
Stilte 
Mededelingen 
 
VOORBEREIDING  
  
Aanvangslied: Lied 868 vers 1 en 2: Lof zij de 
Heer de almachtige Koning der ere  
Stil gebed  
Bemoediging en groet  
Drempelgebed  
 
Zingen: Psalm 63 vers 2 en 3  
We zingen het kyriegebed: lied 1010 vers 1, 2, 
3 en 4: Geef vrede, Heer, geef vrede  
  
DIENST VAN HET WOORD  
 
Gebed om het licht van de Heilige Geest 
Zingen kinderlied: Lied 139: Uw Woord is 
een lamp voor mijn voet (uit bundel Geroepen 
om te zingen);  
 
Daarna gaan kinderen naar 
kindernevendienst.      
 
Eerste schriftlezing: Deuteronomium 32 vers 
1 tot en met 14 (door lector)  
Zingen: psalm 17 vers 3   
 
Tweede schriftlezing: Jesaja 40 vers 27 tot en 
met 31  
Zingen: psalm 103 vers 1 en 2  
  
Verkondiging over Deuteronomium 32 vers 11 

Zingen: Lied 903 vers 1 en 2: Zou ik niet van 
harte zingen  
  
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 In memoriam zr. Nel Westerink-van Loon 
1930 – 2022 
Zingen Psalm 68 : 10 in de oude berijming 
 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, 
Onze Vader  
Inzameling van gaven  
  
ZENDING EN ZEGEN  
  
Slotlied: lied 978 vers 1, 2, 3 en 4: Aan U 
behoort o Heer der heren   
  
Zending en zegen met gezongen beaming  
 
Collecten: 
1. Oekraïne 
2. ZWO 
 
Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog 
vindt er op zo'n grote schaal een invasie plaats in 
een Europees land. Dat betekent groot leed, angst 
en onzekerheid over de toekomst voor de mensen 
in Oekraïne. Ons hart en onze gebeden gaan naar 
hen uit! 
Sindsdien is de situatie verder geëscaleerd. Steden 
zijn gebombardeerd met vele doden en gewonden 
tot gevolg. Honderdduizenden Oekraïners zijn op 
de vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid in de 
buurlanden. Vooral vrouwen en kinderen, want 
mannen blijven achter om te vechten. 
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en 
partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de 
vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die 
overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In 
elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak 
en wordt er voedsel en kleding uitgereikt. 
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Vandaag collecteren we voor de slachtoffers van 
het oorlogsgeweld in Oekraïne. Met uw bijdrage 
aan de eerste collecte steunt u de noodhulp van 
Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een 
slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, 
handdoek en een slaapzak. Onze broeders en 
zusters in Oekraïne rekenen op u. Hartelijk dank 
voor uw bijdrage! 
U kunt uw gave voor dit doel ook overmaken op 
het ibannummer van de ZWO: 
NL16RABO0373709242 met vermelding van 
Oekraïne 
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen 
ZWO. 

 
Berichten voor de gemeente 
Op 16 oktober gingen de bloemen naar Yvonne 
van Elderen en haar begeleiders van Open 
Door. Ze heeft haar enkel op twee plaatsen 
gebroken. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of 
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Ds. van der Linden heeft de komende week 
vakantie.  
 
Een gesprekskring 
In de samenvatting van de gespreksavonden, 
die in het vorige nummer van Kontakt stond, 
wordt bij één van de thema’s vermeld het 
inzetten op mogelijkheden voor 
gesprekskringen. 
Onlangs kwam een boekje uit: Vensters op het 
Onze Vader. Daarin zijn liederen en 
schilderijen opgenomen, geïnspireerd door de 
Iona-gemeenschap. Samen met enkele teksten 
nodigen zij uit tot een gesprek over 
onderdelen van het Onze 
Vader.  Gemeenteleden die de uitdaging aan 
willen gaan om hiermee een gesprekskring te 
starten kunnen zich bij mij melden. Samen 
met hen wil ik een plan maken om in januari 
te beginnen. Graag een berichtje naar 
hhoogendoorn15@gmail.com of een 
telefoontje naar 06 364 224 05. 
 

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. 
 
 
 
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. 
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