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ZONDAGSBRIEF –ZONDAG 9 DECEMBER 2018
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst: 2e advent
Voorganger: Mvr. Drs. N.G. van Ooijen,
Woudrichem
Organist: Jos Dekkers
Collecten:
1. Kerk
2. Diaconie
3. Exploitatie
2e advent
Het thema van deze adventstijd is: Geloof met
me mee! We lezen verhalen over Bijbelse
geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen
mee te geloven. Allemaal vertellen ze hun eigen
verhaal. Aan de hand van hun verhalen denken
we deze periode ook na over ons eigen geloof.
Waar geloof je in en hoe laat je dat merken aan
anderen?
Zondag 9 dec 2018 – Lucas 3:1-6
Een nieuw
begin
Johannes, krijgt
een bijzondere
boodschap te
verkondigen:
God zal redding
brengen.
Johannes vertelt
erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen
alle mensen: ‘Kom hier maar naartoe. Laat
achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’
God maakt een nieuw begin met mensen, hij
zal ze redden.

Water wast vuile handen
tijd voor een nieuw begin
Gebed van ontferming
Zingen: Lied 444 vers 1 t/m 4
Leefregel
Zingen: Lied 601: 1
Woord van Gods Trouw
Zingen: Lied 601: 2 en 3
Gebed bij de opening van de schriften
De kinderen komen naar voren.
Wij zingen: Wij weten hoe laat het is
Bij vertrek zingen we: Geloof met me mee
1e schriftlezing: Lucas 3: 1-6 door
Jan Korver
Zingen: Lied 456b: 1, 5, 6 en 8
2e schriftlezing: Fillipenzen 1: 3-11
Zingen: Lied 439: 1 en 2
Overdenking
Zingen: Lied 439: 3 en 4
Kinderen komen terug
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Slotlied: Lied 440: 1 en 3 staande
Zegenbede
Beantwoord met Lied 415: 3

De dienst

Berichten voor de gemeente

Orgelspel

Stilte

Agenda:
Maandag: 19.00 uur cantorij

Welkom door de kerkenraad

Vrijdag: 16-20 uur- Kerstmarkt

Intochtspsalm: Lied 80 vers 1 en 3 staande
Stil gebed
Bemoediging en Groet

Volgende week zondag 16 december
2018 preekt ds. K.D. van den Hout uit
Woudrichem.

De tweede kaars wordt aangestoken door
Lotte Visser en zegt gedichtje op
•

De tweede kaars gaat branden
licht tegen het donker in

Zieken
Br. Sybe Sijbesma is dankbaar voor de
gunstige uitslag van een onderzoek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Wegens ziekte van Ds. Jaap Bol
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
nemen waar Henk Hoogendoorn tel. 273413
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
of Matty Zoutewelle tel. 274119
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een bezoekje te vereren om dit weer tot
een groot succes te maken.

Adventsvesper
Zondag 9 december: De Raad van Kerken
Waalwijk organiseert de oecumenische
adventsvesper.
Thema is duurzaam omgaan met de ander.
Duurzaamheid heeft een belangrijk
geestelijk aspect. Gaan we duurzaam om
met onszelf? Leven we niet ten koste van
onszelf? En hoe zit het met de ander? En
….. hoe duurzaam is de relatie met God?
Als voorbereiding op kerstmis staan we hier
bij stil.
Zo bereiden wij ons voor op de komst van
het Kind dat de wereld zal redden.
Plaats: kerk De Brug te Sprang-Capelle
Voorgangers: Ton Meijers-Geurts en Jan de
Gruijter
Aanvang: 17.00 uur

Wat kunt u van ons allemaal verwachten ;
Kerststukken , kaarten , zelfgebakken
appeltaart, boter en gemberkoek ,
taartpunten raden , enveloppen trekken ,
een boekenkraam en een kerst kunst en
kitschkraampje en ook aan de inwendige
mens wordt gedacht , diverse stamppotten
, soepen , lekker toetje en koffie met wat
lekkers erbij , dit alles in een rustige
gezellige en niet te vergeten warme
kerstsfeer met live muziek.

Advents- en kerstcampagne "Geef licht
aan kinderen in de knel".

Wij hopen iedereen op de kerstmarkt te
ontmoeten , zeg het voort en neem familie
,vrienden ,kennissen en buren mee .

We leven toe naar Kerst, het feest van licht.
Voor veel kinderen wereldwijd is Kerst
helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht,
groeien op in armoede, werken in fabrieken
of worden misbruikt. Met de kerstcampagne
Geef licht roept Kerk in Actie op Gods licht te
delen met kwetsbare kinderen voor wie het
leven vaak donker is. 2 december stond in
het teken van Licht voor kinderen in
gewelddadige wijken van Zuid-Afrika.
Vandaag, 9 december is er Licht voor
werkende kinderen in Colombia. Geef ook
licht door. Juist met advent en Kerst
verdienen kwetsbare kinderen onze
bijzondere aandacht en steun. Geef ook uw
licht door!
Seniorenkerstfeest. De intekenlijsten
hiervoor liggen in de hal van de kerk. U
komt toch ook?
KERSTMARKT 2018
A.s. vrijdag 14 december van 16.00 uur tot
20.00 uur zal onze jaarlijkse kerstmarkt
weer gehouden worden.
Wij als activiteitencommissie nodigen u en
jullie van harte uit om onze kerstmarkt met

En wat hopen wij van u te mogen
verwachten
Uw aanwezigheid , zelfs al koopt u niets
dan gaat een kopje koffie met wat lekkers
en een lekkere bordje boerenkool/zuurkool
stamppot er altijd wel in.

Namens de activiteitencommissie, Dieter
Verbeek

