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ZONDAGSBRIEF – 31 MAART 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst: 4e zondag van de

40 dagentijd
Voorganger: Ds. B. v.d. Linden,

Waalwijk

Organist: Henk Hoogendoorn
Collecten:

één grote NOOD collecte
Mozambique

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.

Zondag 31 maart 2019 – Lucas 15:11-32
Vergeven
Het is feest als de
verloren zoon
thuis komt.
Iedereen is weer
bij elkaar. Een
nieuw begin! Maar voor dat het zover is, is nog wel wat
nodig. Zolang de oudste zoon moppert, wordt het niks. De
vader heeft voorgedaan hoe je kunt vergeven. De vraag is of
de oudste zoon dat ook kan.

De dienst
Orgelspel
VOORBEREIDING
Welkom en afkondigingen
Aanvangslied: Psalm 43 : 1 en 3

Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering
Samenzang: EL 308 : 1, 2 en 4
Levensregel: Jacobus 5 : 1 – 7
Samenzang: Lied 538 : 1 en 4
ROND DE BIJBEL
Gebed
Moment van de kinderen
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.
4.Iemand ging weg, maar hij kwam weer
terug.
Hij was op zoek naar het grote geluk.
Nu is het feest, want hij hoort er toch bij.
Als hij jouw broer was, was jij dan ook blij?
Refrein:………………………
(kinderen verlaten de kerk)
Lezing OT: Job 19 : 13 – 29 door
Marjanne Dekkers
Samenzang: Lied 130 : 1 en 3
Lezing NT: Johannes 12 : 20 – 26
Samenzang: Lied 536
Verkondiging
Samenzang: Lied 276
De kinderen komen terug.
DELEN
Gebeden
Collecten
Slotlied: EL 79
Heenzending, zegen
Zegen beantwoord met Lied 415:3

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

Berichten voor de gemeente
Agenda:
• Maandag 1 april 20.15 moderamen (geen
grap!)
• Catechisatie op 16 april.
• Volgende week zondag 7 april gaat voor Dhr
J. Molenaar,’s Gravenmoer
Autodienst:
7 apr. A. v.d. Galien tel 280387

Cycloon Idai mogelijk grootste
natuurramp ooit
De cycloon Idai zorgt in grote delen van
Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor
een enorme ravage. Volgens het
Wereldvoedselprogramma van de VN zou
de cycloon, die de afgelopen dagen het
zuidoosten van Afrika trof, kunnen
uitgroeien tot de grootste aan het weer
gerelateerde natuurramp op het zuidelijk
halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn
getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn
dakloos geraakt. Kerk in Actie start
hulpverlening.

In Mozambique bevinden zich 1,7 miljoen
mensen in het pad van de cycloon, terwijl
in buurland Malawi nog eens 920.000
mensen zijn getroffen. De wervelwind ging
gepaard met golven met een hoogte van 6
meter die een "ongelofelijke verwoesting"
veroorzaakten in een groot gebied. De
getroffenen - vooral diegenen in afgelegen
gebieden - hebben dringend behoefte aan
voedsel, water, kleding, onderdak en
medicijnen. Help mee en steun de
slachtoffers Vandaag 1 grote
noodcollecte ten behoeve van dit doel
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
Beamerteam zoekt versterking!

In mei gaat één van de leden van ons team
stoppen met het maken en draaien van de
beamerpresentaties. Zodoende zijn wij per
direct opzoek naar een versterking voor het
beamerteam. Mocht u/jij ons komen helpen,
dan bent u/jij één keer in de vier weken aan de
beurt voor het maken en het draaien van de
presentatie. Alleen het maken of alleen het
draaien van de presentatie behoort ook tot de
mogelijkheden. Voor aanmelding of meer
informatie, spreek Armando Lagrouw of Erwin
Korver even aan.
Het beamerteam
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?
PGML Doet! Zip your Lip.
Vorig weekend, vrijdag 22 maart vanaf 18.00
uur tot zaterdag 23 maart 18.00 uur hebben
Bas en Thomas meegedaan aan de activiteit Zip
your Lip.
Zij hebben 24 uur niet gegeten en alleen water
en thee gedronken.
Als een rode draad liep het spel: Wie is de Mol?
het weekend door. Het was op zaterdagmiddag
op een gegeven moment wel heel erg moeilijk
maar deze 2 kanjers hebben het toch
volgehouden. Ze waren in totaal met 22
jongeren die deze uitdaging zijn aangegaan.
Om 18.00 uur is er afgesloten met een lichte
maaltijd van kippensoep en groentesoep en
broodjes knakworst.
Ze hebben met elkaar tot nu toe al 3475,00
euro opgehaald!
Er kan nog tot half april gedoneerd worden.
Bas en Thomas willen iedereen die, vanuit onze
gemeente kerk De Brug, hen gesponsord
hebben heel erg hartelijk bedanken voor hun
bijdrage. Dank, dank, dank!!
In het Kontakt van mei zal een verslag van het
weekend komen te staan.
Namens PGML Doet! Elise, Bas en Thomas.

