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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst: thema: neem je plek in
Voorganger: Ds. A. Bouman, Ureterp
Organist: Henk Hoogendoorn
Collecten:
1. Kerk
2. Alg. onderhoud
3. Exploitatie

Verkondiging deel 2
Schriftlezing 3 tijdens verkondiging:
1 Korintiërs 12:12-22 (NBV)
Verkondiging deel 3
zingen Lied 906: 1, 3, 6, 8 God is
tegenwoordig
kinderen komen terug uit de knd
(kinder)Lied 95: 1 en 3 Dit is m'n hand

De dienst
Orgelspel
Welkom

dankzegging en voorbeden, stil gebed,
Onze Vader

aanvangslied Lied 108: 1 en 2
opening, stil gebed, bemoediging en
groet
Klein Gloria
gebed van toenadering
zingen Lied 1005: 1, 2 en 5 Zoekend
naar licht,

inzameling van de gaven
slotlied: [staande]
Lied 969: 1-4 in Christus is noch oost
noch west

genadeverkondiging
gebod van God

Agenda:

zingen Lied 967: 1, 4, 5 en 6 Zonne der
gerechtigheid
gebed om hulp van de Heilige Geest
Kinderen gaan naar knd
EvLb 422: 1, 3, 4.

uitzending en zegen
beantwoord met gezongen amen

Volgende week zondag 3 maart gaat
voor Mw. Ds. M.A. Gouwens- de Gier,
Schoonhoven
Zieken:
Br. Gerard Boersma is weer thuis uit
het ziekenhuis.
Verder herstel zal nog even duren.

zingen Lied 903:1 Zou ik niet van harte
zingen
Schriftlezing: door Brenda Kerkdijk
Exodus 3:7, 10-12 (NBV)

Autodienst:
3 mrt. J. Korver tel 272972

Verkondiging deel 1
Schriftlezing 2 tijdens verkondiging:
Matteüs 13:31-33 (NBV)

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

PGML
Wij als PGML Doet! hebben een
activiteit gepland in samenwerking met
de actie Zip you Lip.
Deze wordt gehouden van vrijdag 22
maart 18.00 uur tot en met zaterdag 23
maart 18.00 uur op verschillende
locaties in ‘s Gravenmoer.
Om de 24 uur goed door te komen zijn
er volop leuke activiteiten: film kijken,
sporten, spellen doen, gamen, chillen
en ..... ook nog wat slapen.
Kortom we gaan er ondanks geen eten
een gezellige en onvergetelijke ervaring
van maken!
Zip you Lip betekent, 24 uur niet eten
om geld op te halen voor
leeftijdsgenoten in Afghanistan die in
armoede leven ( water en thee drinken
mag natuurlijk wel).
Honger moet de wereld uit. Al ruim
200.000 jongeren hebben meegedaan
aan deze jongeren actie.
Wij blijven niet achter! Als de jongeren
van alle PGML gemeenten maar 1 dag
niet eten en een hongergevoel ervaren,
kunnen we vele levens van kinderen
redden en blijven verbeteren.
Ben je tussen de 12 en 18 jaar? Doe
mee!
Via deze weg willen wij als PGML Doet!
u en jullie op deze activiteit te
attenderen!
Aanmelden kan online via
www.zipyourlip.nl of via Elise
Noorlander. Dit kan tot 1 maart 2019.
Onder de 16 jaar heb je wel
toestemming van je ouders nodig.
Vragen staat vrij, laat het mij weten.
Elise Noorlander namens PGML Doet!

