Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.
Website www.pkndebrug.nl
ZONDAGSBRIEF – 17 MAART 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst: 2 zondag van de
e

40 dagentijd - Thema: wakker worden
m.m.v. de cantorij

Voorganger: Ds. C.J. ’t Lam, Hoogeveen
Organist: Cedrik Kerkdijk
Collecten:
1. 40 dg. tijd KIA ex gevangenen.
2. Diaconie
3. Exploitatie

Project veertigdagentijd
en Pasen 2019
Een nieuw begin
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We
zien het buiten in de natuur: in de lente wordt
alles weer groen, alsof de wereld opnieuw
begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over
een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de
Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw
begin laat maken. En als het donker aanbreekt
over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd
wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de
dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en
voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw
begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Zingen: lied 300b = gebed om ontferming
Cantorij zingt de tekst, de gemeente steeds
(m.i.v. vers 2): Heer, ontferm U
Woord ten leven
Zingen: lied 528
Cantorij zingt de coupletten, de gemeente
steeds het refrein
Gebed bij de opening van het Woord
Project een nieuw begin
Bijbel: Lucas 9,28-32a (tot: slaap gevallen)
– door voorganger
Orgelspel (kinderen komen naar voren)
Verhaal Julia en Stef – door gemeentelid
Bij de projectafbeelding – door leiding
nevendienst
Zingen: projectlied Wij bidden om een
nieuw begin
Refrein:
Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.
2.Hoog op een berg is de hemel dichtbijopen je ogen, dan ben jij erbij.
Blijf toch niet slapen, vandaag is de dag
dat je Gods glorie aanschouwen mag.

Zondag 17 maart 2019 – Lucas 9:28-36

Refrein:………………………
(kinderen verlaten de kerk)

Wakker worden!
Op de berg
gebeurt een
wonder: Mozes en
Elia verschijnen
aan Jezus en
praten met hem. Maar de drie leerlingen die
Jezus meegenomen heeft… slapen! Als je iets
mee wilt krijgen van het wonder, zul je in ieder
geval wakker moeten worden.

Bijbel: Marcus 9,14-20 – door Conny
Mandemakers
Zingen: lied 547
Cantorij vers 1, gemeente vers 2-3-4,
cantorij vers 5-6
Bijbel: Marcus 9,21-29 – door Conny
Mandemakers
Zingen: Heer wijs mij de weg – door
cantorij
Woorden ter overweging op de 2e zondag
van de veertigdagentijd
Zingen: lied 568b
Cantorij zingt het 3x, daarna de gemeente
2x
De kinderen komen weer terug in de kerk
Gebeden
Zingen: Tebje Pajom – door cantorij

De dienst
Orgelspel
Welkom
Zingen: psalm 85 vers 3 en 4
Votum en Groet

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

Dit lied wordt direct aansluitend aan het
gebed gezongen (geen onze vader)
Collecte
Zingen: lied 422
Zegen beantwoord met Lied 415 vers 3

Berichten voor de gemeente
Zieken:

Ds. Jaap Bol is weer thuis. Behandeling
wordt vanuit huis voortgezet.

Agenda:
•
•

Catechisatie op 12 maart, 26 maart en 16
april.
Volgende week zondag 24 maart gaat voor
Ds. H. Tacken, Rosmalen

Autodienst:

24 mrt. W. van Pelt tel 273160
Beste jeugd,
Zondag 24 maart is er een jeugdkerk.
We willen samen met jullie in het leven van
Jezus duiken. Wat is er tussen ‘Kerst en Pasen’
allemaal gebeurd?
Wie was Jezus eigenlijk? Was Hij een ‘nerd’?
Zou je ook wel een vriend van Hem willen zijn
als Hij nu geleefd zou hebben?
We willen dit samen met jullie eens doorspitten.
Tot zondag 24 maart!
Erwin en Brenda
Vanuit het beamerteam:
Heeft u iets, bijvoorbeeld informatie over
interessante bijeenkomsten, relevante
nieuwtjes of overige informatie, wat mogelijk
interessant is om op de beamer te tonen?
Aanleveren kan wekelijks tot vrijdag 17 uur via
beamerteam@pkndebrug.nl
Maakt geloven ons gelukkiger?
Misschien een vreemde vraag, maar we gaan
weer bijeenkomsten houden waarin we met
elkaar over ons geloof praten en het onderwerp
is geloof en geluk.
Word je gelukkiger als je gelooft? Het evangelie
heet wel blijde boodschap. Dus wie weet wat je
op deze vraag antwoordt. Daar gaat het om, uw
reactie en die van de andere aanwezigen. Zo
luisteren we naar elkaar en leren we van elkaar.
De bijeenkomsten zijn woensdag 20 maart om
20.00 uur, donderdag 21 maart om 10.00 uur
(met lunch) en donderdag 28 maart om 20.00
uur met een accent op jongeren en jonge
ouders.
U bent van harte welkom.
Het pastoraat
PGML Doet!
De actie Zip your Lip kunt u sponsoren door
naar de site www.zipyourlip.nl te gaan en via

PGML Doet! doorklikken naar de actie van Bas
en de actie van Thomas.
Zij zijn dus beide los van elkaar te sponsoren.
U kunt op hun actie klikken en zo geld doneren.
Naar aanleiding van een vraag vanuit de
gemeente dat dit voor sommigen best lastig is
liggen er achter op de tafels intekenlijsten om u
in de gelegenheid te stellen om op deze manier
hen te kunnen sponsoren.
U kunt uw donatie bij Elise Noorlander,
Julianalaan 52 afgeven.
Wij maken dan het geld over naar de actie
namens Kerk De Brug op naam van Bas en van
Thomas.
Als er nog vragen zijn dan horen wij het graag
van u.
Namens PGML Doet! Elise, Bas en Thomas.
Veertigdagentijdkalenders
Er liggen nog enkele exemplaren voor u om
mee te nemen in de hal op de
"veertigdagentafel"
Paasgroetenactie
Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten
komen voort uit een project in een gevangenis.
Onder leiding van de predikant gaan
gedetineerden aan de slag met het thema van
de 40-dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’. Ze
praten erover en bedenken met elkaar een
manier om dat thema te verbeelden.
Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers
realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt.
En dat er mensen zijn, die zich inleven in hun
situatie. ¨Post ontvangen is een lichtpuntje¨,
aldus een ex-gedetineerde die jaren in het
buitenland in de gevangenis zat. Pasen is een
nieuw begin en het is goed om die boodschap
elk jaar opnieuw door te geven.
Ook dit jaar kunt u uw paasgroeten versturen.
In de hal vindt u de kaarten, tips en adressen.
U doet toch ook mee?
Collecte van vandaag
Verlaat de gevangenis....en dan? Veel
gevangenen willen na het uitzitten van hun
straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen
kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden
hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen
werk en geen sociaal netwerk. Samen met
Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt
Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele
toekomst zonder criminaliteit. Zo worden exgedetineerden in een van de elf Exodushuizen
via een woon- en werkprogramma geholpen
hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600
vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke
gemeenten - werken in deze Exodushuizen,
bezoeken gedetineerden in gevangenissen of
begeleiden kinderen bij een bezoek aan een
ouder in detentie.
Diaconie-/ZWOgroep de Brug

