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ZONDAGSBRIEF –ZONDAG 25 NOVEMBER 2018
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst:

EEUWIGHEIDSZONDAG
Voorgangers: Mevr. R. Visser en
Dhr J. de Gruijter
Organist: Henk Hoogendoorn
Collecten:
1. Kerk
2. Alg onderhoud
3. Exploitatie
Orgelspel

Stilte
Welkom door de kerkenraad
Intochtslied lied 280:1,2
Stil gebed, bemoediging en groet

Cantorij zingt: Heer wijs mij uw weg
Drempelgebed
Cantorij en gemeente lied 221 1 (Cantorij)
3 allen
Gebed van de zondag
Liturgische bloemschikking, met kinderen
die naar voren komen
Schriftlezing: Psalm 126 door Leny
Sijbesma-van Dommele
Zingen lied 729 : 1 en 2

In herinnering Bob Ketting
Zingen: lied 23b : 1 en 5
In herinnering Grietje Haitsma- Draisma
Gedicht
Zingen: Tel uw zegeningen
In herinnering: Eelke Meinen- van
Boggelen
Zingen: Abba Vader
In herinnering Cornelis Evert Pruijssers
Gedicht
Zingen: Psalm 121 : 1 en 4
In herinnering Netty Euverman –
Wolthof
Zingen: Lied 23b : 2 en 4
Gedachtenis aan alle kinderen die
lijden
Cantorij en gemeente: lied 256
Aansteken lichtjes
Zingen: lied 598
Dankgebed – Voorbeden – stil gebed –
Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: lied 755 : 1 en 2
Zegen
Beantwoorden met: Ja, amen, ja, halleluja

Overweging
Zingen lied 754 : 1 en 2 (tijdens het zingen
wisselen)
Gedenken van de overledenen
Zingen: lied 730:1
Dieter gedicht
Zingen: Apostolische geloofsbelijdenis
In herinnering: Jenneke Roza – Klop
Cantorij zingt: Licht dat ons aanstoot in de
morgen
In herinnering: Anna Enserink- van der
Mei
Zingen: psalm 139 : 1 en 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----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

Berichten voor de gemeente
Agenda:
Maandag: 19.00 uur cantorij

Autodienst:
2 dec.. H. Schouten

tel 857741

Overleden
Op zondag 18 november is overleden
mevrouw Netty Euverman-Wolthof in de
leeftijd van 89 jaar.
Zij is de moeder van Annette van Capellen.
De dankdienst voor haar leven heeft plaats
gevonden op vrijdag 23 november om
13.15 uur in de aula van crematorium
Hilvarenbeek, Beekseweg 22b te Diessen.
De Adventvespers staan in het teken
van duurzaamheid
Zondag 2 december beginnen we met de
oecumenische adventsvespers. Al zo’n
twintig jaar organiseert de Raad van
kerken Waalwijk en Loon op Zand
adventsvespers.
In de krant en op tv gaat het regelmatig
over ons milieu en de manier waarop wij
mensen er mee omgaan is meestal niet zo
goed. We gebruiken teveel energie en lozen
veel te veel CO2 in de atmosfeer. Verder
gaan we te royaal om met grondstoffen.
Dat gaat allemaal ten koste van onze
aarde. Is er nog wel een toekomst voor
onze kinderen en kleinkinderen? Waar blijft
onze verantwoordelijkheid? Het is goed om
daar bij stil te staan, maar dan vanuit een
christelijk oogpunt.
Daarom hebben we dit jaar gekozen voor
het thema duurzaamheid.
Iedere vesper
kent een
deelthema, de
eerste
duurzaam
omgaan met
jezelf, de
tweede
duurzaam
omgaan met de
ander, de derde gaat over duurzaam
omgaan met de aarde en de laatste over
duurzaam omgaan met God. Je zou kunnen
zeggen dat het eigenlijk start met

duurzaam omgaan met God, want als je
dat goed doet, ga je automatisch duurzaam
om met de ander, jezelf en de aarde die
ons in bruikleen is gegeven. Maar als
voorbereiding op kerst leek ons deze
volgorde beter.
De vespers zijn iedere zondag tot en met
23 december in kerk De Brug en wel om
17.00 uur.
U bent van harte welkom.
Willemien van Bragt
Jan de Gruijter
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

