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

ZONDAGSBRIEF –ZONDAG 11 NOVEMBER 2018
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst:
Themadienst: Kerk, school en gezin :
“Alles geef ik U”

Voorganger: Ds. J. Bol
Organist: Cedrik Kerkdijk
In samenwerking met commissie kerkschool-gezin, Brenda Kerkdijk en Petra
Visser
m.m.v. kinderen van de Konings school, de
Rank en de Bron
voor de dienst:
binnenbrengen Dorcas boodschappen –
voor de preekstoel leggen

Collecten:
1. Dorcas
2. Diaconie
3. Exploitatie
Orgelspel
Welkom – mededelingen Brenda

Zingen – lied via You Tube Ik was honger
(versie van Elly en Rikkert)
Kinderen gaan naar de knd
Meditatie
Zingen – lied 912:1,2,3,4,5,6
Kinderen komen terug
Afscheid Willy Rijksen van de knd
Dankzegging en voorbeden – stil gebed –
Onze Vader
inzameling van de gaven
(kinderen kunnen worden opgehaald van
de oppas)

De gemeente gaat staan

Slotlied – lied 415:1,2
Zegen beantwoord met lied 415:3
Berichten voor de gemeente

Lezing van de Tien Geboden uit de Bijbel in
kindertaal Lotte
Zingen – lied 187 G.O.Z. (canon)
Gebed bij de opening van de Bijbel
Brenda

Agenda:
Maandag: 19.00 uur cantorij
20.15 uur pastoraat
Dinsdag: 19.00 -19.45 uur catechese
Wat doe je met je geloof en wat doet het
geloof met jou?
Van vragen wordt je wijs.
We gaan op zoek naar antwoorden op 10
eerlijke vragen over geloof.
Je wordt hierbij van harte uitgenodigd om
de catechisaties bij te wonen.
Dinsdag 13 november: 19.00-19.45 uur
komen we weer bij elkaar..
Ook maken we elke keer een nieuwe
afspraak om bij elkaar te komen.

Schriftlezing – Marcus 12:38-44
Sander
Zingen lied via You Tube God kent jou
vanaf het begin

Belijdeniscatechese: heb je interesse?
Neem contact op voor een verkennend
gesprek.
Graag tot ziens, ds.Jaap.Bol

Gedicht

Autodienst:
18 nov. D.Mandemakers

de gemeente gaat staan

Zingen – Psalm 116:1,10 oude berijming
Stil gebed, bemoediging en groet
de gemeente gaat zitten

Zingen – lied 868:1,3,5
Gebed van toenadering
Zingen – lied 23c:1,5

Nienke

Gesprek met dominee, Brenda en Petra
over het thema (kinderen komen naar
voren)

tel 274538

Beste mensen,
Dit jaar willen we als jeugdraad
(ondersteund door de diaconie) weer mee

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Werktijden: Ds. Jaap Bol
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
tel 0416-76 90 13 op maandag,dinsdag en
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
vrijdag Urgent: H.Hoogendoorn, M.Zoutewelle

doen met de voedselactie van Dorcas, die
gehouden wordt in de kerken rondom
Dankdag.

Groeten,

Op 11 november zullen we in de KerkSchool-Gezinsdienst met als thema ‘Alles
geef ik U’ aandacht geven aan de actie.
De komende zondagen zijn er brieven met
uitleg en folders aanwezig in de kerk om
uw en jouw steentje bij te dragen.
We willen weer dozen met
voedselpakketten vullen voor de mensen
waarvoor eten niet vanzelfsprekend is!
Op de brief en in de folders staat een
boodschappenlijstje. U mag natuurlijk het
hele lijstje kopen maar dat hoeft niet.
U mag een keuze maken maar houdt u wel
aan de voorgeschreven boodschappen
anders mag het niet mee in de
vrachtwagen.
Vanaf zondag 4 november mag u de
boodschappen inleveren. Er zullen mensen
van de jeugdraad aanwezig zijn om ze in
ontvangst te nemen.

PGML
Op woensdag 14 november wordt de
najaarsvergadering van de PGML
gehouden. In deze vergadering wordt
gerapporteerd over wat tot nu toe bereikt
is aan samenwerking en hoe deze verder
kan worden uitgebreid. Onderlinge
ontmoeting wordt ingevuld door een
kennismakings-/geloofsgesprek aan het
begin en een informeel drankje na afloop.
Deze vergaderingen zijn bedoeld voor
kerkenraadsleden en belangstellende
gemeenteleden.
Plaats: Ontmoetingscentrum "De Haven"
van de PG Waalwijk, Leefdaelhof 11
Waalwijk.
Aanvang: 19.30 uur.

Op zondag 11 november is de laatste
mogelijkheid om boodschappen af te
geven.
We hopen dat u allemaal massaal mee
doet en eer doet aan het thema van de
KSG dienst.
Hartelijk dank namens de jeugdraad.
Kinderkerstfeest
Dit jaar is er weer een kinderkerstfeest in
kerk De Brug. Omdat we veel kleinere
kinderen hebben is de doelgroep dit jaar de
kinderen van 2 tot 6 jaar.
Dit betekent natuurlijk niet dat andere
kinderen niet welkom zijn maar dit heeft
vooral te maken met het niveau van het
kinderkerstfeest.
Omdat de kinderen jonger zijn is er
besloten om het kinderkerstfeest te houden
op maandag 24 december om 17.00u!
Na het kinderkerstfeest is er voor de
kinderen en ouderen iets lekkers te eten en
te drinken.
Verder veranderd er niets aan de opzet en
de sfeer en maken we er weer een mooi
kinderkerstfeest van.
In Kontakt van december vinden jullie
meer informatie en een uitnodiging.
Zet datum en tijd vast in de agenda.

Voorbereidingsgroep kinderkerstfeest.

Kerstmarkt
Zoals iedereen wel weet zal er op vrijdag
14 december van 16.00-20.00 uur weer
onze jaarlijkse kerstmarkt gehouden
worden.
We zijn als activiteitencommissie al druk
met de voorbereidingen bezig en willen
nog een kleine oproep doen.
We zoeken nog naar spulletjes die we voor
de verloting kunnen gebruiken denk daarbij
aan nieuwe spulletjes bijv gekregen en
nooit gebruikt (glazen, bekers, handoeken,
douche en badspullen enz enz), wij zijn er
blij mee .
Ook zegeltjes van Douwe Egberts , jumbo
boodschappenpakket en jumbo
pannenactie zijn ook van harte welkom .
En als laatste, leuke hebbedingetjes voor
de Kunst en Kitschkraam , liever GEEN
boeken meer , hiervan zijn we ruim
voorzien .
Al deze spullen kunt u geven aan een van
de commissieleden en anders in het
mandje onder de rechtse kapstok
Alvast bedankt en noteer de datum in uw
agenda , neem ook vrienden , familie en
buren mee .
Namens de aktiviteitencommissie , Dieter
Verbeek

