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ZONDAGSBRIEF – 27 JANUARI 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst: School-Kerk-Gezin

Thema: ‘Vrouwen in de Bijbel’
Voorgangers: Henk Hoogendoorn, Brenda
Kerkdijk en Petra Visser
Organist: Jos Dekkers
Collecten:
1. JOP
2. Alg. onderhoud
3. Exploitatie

De dienst
Orgelspel
Kerkenraad komt binnen

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.
tel 277639

Collectemunten
Beste lezer,
Graag maak ik u attent op het gebruik van
collectemunten die u tijdens de kerkdienst kunt
gebruiken in plaats van muntgeld.
Wist u trouwers dat er meer muntgeld dan
kleingeld in de collectezakken gaat.

Stilte, bemoediging en groet
Psalm 146:1 (nieuwe berijming)
Gebed om ontferming
Lied 152:1,2 en 6
Leefregel (Nienke Nederveen)
Romeinen 12 vers 6 t/m 8 (uit Bijbel in Gewone
Taal)
Gebed bij opening van het woord
Schriftlezing (Lotte Visser)
Handelingen 16 vers 11 t/m 15 (uit Bijbel in
Gewone Taal)
De koningin

‘Quiz’ vrouwen in de Bijbel
4 vrouwen uit kerk beantwoorden vragen
kinderen over vrouwen uit de Bijbel
Gesprek met de kinderen over werkjes
Uit Alles wordt Nieuw Deel IV, 8
van Scheba vers 5, 6 en 7
Kinderen naar kindernevendienst

Agenda:
• Volgende week zondag 3 februari gaat voor
Ds. A.W.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg in
de H.A.dienst

Autodienst:
3 febr.. D. Vervoorn

Welkom door jeugdouderling
Psalm 146:6 (oude berijming)

Uit Alles wordt Nieuw Deel IV, 8
van Scheba vers 1, 2, 3 en 4

Heenzendig en Zegen
- Ja, amen ja, halleluja

De koninging

Verkondiging
Kinderen terug uit KND (wachten met zingen
tot kinderen weer terug zijn!)
Stel mijn Vertrouwen in canon
Dienst van de gebeden
Collecte (+Jeugd)
Lied 416

De voordelen voor u:
Het bedrag is nog steeds fiscaal
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
U kunt deze munten gebruiken voor alle
collecten in onze kerk
U hoeft zondagsmorgens niet te zoeken
naar overgebleven muntgeld
De zekerheid dat u altijd een apart potje
hebt voor de kerk
De voordelen voor de kerk:
De kerk bespaart stortingskosten bij de
bank
De kerk kan het geld al inzetten voordat
u de munten gebruikt
De collectemunten zijn te verkrijgen in
eenheden van €5,- (rood), €2,50 (wit), €1,(blauw) en €0,65 (oranje).
U kunt bij mij de bestelling opgeven (tel.
278801) of afhalen (Heistraat 201).
Nog gemakkelijker is het als u een mailtje
stuurt naar alagrouw@home.nl
Indien u dit wenst, worden de munten bij u
thuis afgeleverd.
Met vriendelijke groet,
Armand Lagrouw

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

