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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst:
Voorganger: ds. H.J. van Kapel uit
Waspik.
Organist: Henk Hoogendoorn
Collecten:
1. Kerk
2. Oecumene
3. Exploitatie
We nemen afscheid van de aftredende
ambtsdragers
ouderling Jan de Gruijter
ouderling Dirk Vervoorn
ouderling-kerkrentmeester Jan Korver
ouderling- kerkrentmeester Piet van der
Schans

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Kinderen gaan naar nevendienst
- Lied 525: 1, 4 Wij willen de
bruiloftsgasten zijn
Schriftlezingen: Jesaja 62: 1-5; 1 Korintiërs
12: 1-11 door Joke Jansen
- Lied 970 Vlammen zijn er vele, één is het
licht
Schriftlezing Johannes 2: 1-11
Preek: God zorgt
- Lied 273 Loof God, die zegent al wat leeft
Kinderen komen terug in kerk
AFSCHEID EN BEVESTIGING

We bevestigen de aantredende
ambtsdrager
ouderling-kerkrentmeester Gerrit
Noorlander

De dienst
Orgelspel
Kerkenraad komt binnen
VOORBEREIDING
We zoeken de stilte
Woord van welkom
- Lied 96: 1, 5 Zing voor de Heer op
nieuwe wijze
Bemoediging en groet
Gebed van verootmoediging en
schuldbelijdenis
Lied 653: 1 U kennen, uit en tot U leven
Genadeverkondiging
- Lied 653: 4 Gij zijt het licht van God
gegeven
Lezing van het gebod
- Lied 653: 5, 7 Gij zijt de wijnstok van het
leven

Afscheid van de aftredende ambtsdragers:
ouderling Jan de Gruijter
ouderling Dirk Vervoorn
ouderling-kerkrentmeester Jan Korver
ouderling-kerkrentmeester Piet van der
Schans
- Lied 90: 8 Laat, Heer, uw volk uw daden
zien en leven
Bevestiging van de aantredende
ambtsdrager
ouderling-kerkrentmeester Gerrit
Noorlander:
Presentatie
Opdracht
Gelofte
Gebed om de Geest
- Lied 360: Kom Schepper, Geest, daal tot
ons neer
Bevestigingsgebed en handoplegging
Aanvaarding en verwelkoming
Allen staan
Gemeente, dit is uw nieuwe
ouderling.

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

Wilt u hem in uw midden ontvangen
en hem hooghouden in zijn ambt?
Ja, dat willen wij van harte.
- Lied 912 Neem mijn leven, laat het, Heer
Woord door de voorzitter

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbeden, stil gebed,
onze Vader
Inzameling van de gaven
- Lied 72: 6 Laat ons de grote naam
bezingen
Heenzendig en Zegen
- Ja, amen ja, halleluja
Orgelspel

Berichten voor de gemeente
Agenda:
• Volgende week zondag 27 januari
gaan voor gemeenteleden in de
dienst “School-Kerk-Gezin”
Catechese
De catechisatie zal vanwege de ziekte
van ds. Bol door Maaike van Wijk
worden hervat.
Dat zal zijn op 29 januari, 12 en 26
februari om 19.00 uur.
Autodienst:
27 jan.

W. van Pelt

tel 273160

Week van gebed voor de eenheid van
de christenen
‘Recht voor ogen’ is het thema voor de
Week van gebed voor de eenheid van
Christenen. De kerken in Indonesië hebben
dit thema gekozen omdat zij in hun land
ervaren hoe onrecht zorgt voor
verdeeldheid. Vroeger kende Indonesië een
goede samenwerking tussen mensen van
verschillende culturen.
Deze thematiek sluit goed aan bij de
situatie in ons land, waar we ook
problemen hebben om met mensen van
verschillende culturen goed om te gaan.
Het gebed voor de eenheid wordt gehouden
in de Antonius van Paduakerk te Waalwijk
en wel op woensdag 23 januari 2019 om
19.00 uur. Voorgangers zijn Anton van
Diessen en Otto Grevink.

