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ZONDAGSBRIEF – 7 APRIL 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst: 5e zondag van de

40 dagentijd
m.m.v. Margriet Dorr en Elsbeth Bonefaas op
dwarsfluit delen uit de kerksonate op. 3 nr. 5
van Arcangelo Corelli.

Voorganger:
Dhr. J. Molenaar,’s Gravenmoer
Organist: Henk Hoogendoorn
Collecten:
• KIA 40 dg. tijd Rwanda
• Kerk
• 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.

Zondag 7 april 2019 – Lucas 20:9-19
Teruggeven
Vandaag lezen we
de gelijkenis waarin
de eigenaar van een
wijngaard enkele
mannen de opdracht
geeft op zijn
wijngaard te passen en de druiven aan hem te geven. Maar
als het zover is, doen de oppassers alsof het hun wijngaard
is…

De dienst
Orgelspel
VOORBEREIDING
Welkom en afkondigingen
Aanvangslied: Lied. 885
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering
Samenzang: Lied 100: 1, 2, 4
Levensregel: Rom 12:
Samenzang: Lied 130: 1
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.

5.
Zorg voor mijn wijngaard, geniet er maar van.
Ik krijg mijn deel, vind je dat een goed plan?
Dat zei een man, maar wat kreeg hij veel spijt,
want na een tijd was hij alles kwijt.

Refrein:………………………
(kinderen verlaten de kerk)
Lezing OT: Jesaja 5:1-7 door Francijn van
Eersel
Samenzang: Psalm 118: 1
Lezing NT: Lukas 20: 9-19
Samenzang: Psalm 118: 8
Verkondiging: Teruggeven
Muziek –
Samenzang: Lied 575: 1, 2
De kinderen komen terug.
Gebeden
Collecten
Muziek
Slotlied: Lied 413: 1, 2, 3
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:
•
•
•
•

Dinsdag 20.00 Gemeenteavond
Woensdag 10 april 19.30 PGML
vergadering in ’t Anker (Ambrosiuskerk)
Catechisatie op 16 april.
Volgende week zondag 14 april gaat voor
Ds. H.J.G. Vlug, Amersfoort

Autodienst:
14 apr. R. Visser tel 274018
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
Ook dit jaar kunt u uw paasgroeten versturen.
In de hal vindt u de kaarten, tips en adressen.
U doet toch ook mee?
Hoi allemaal,

Collecte

In de 40dagentijd leven we toe naar het feest
van een nieuw begin. Wij delen Jezus 'liefde
met mensen, dichtbij en ver weg, en helpen om
een nieuw begin te maken.
Vijfentwintig jaar geleden werden één miljoen
Rwandezen vermoord. De jongvolwassen Rose
Mukankaka overleefde deze genocide, maar
verloor haar ouders, broers en zussen. Ze
besloot kinderen die tijdens de genocide wees
waren geworden, onder te brengen in
pleeggezinnen. Zo ontstond de organisatie
Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’ betekent.
Tegenwoordig ondersteunt Mwana Ukundwa
kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben
verloren, of zelf besmet zijn. Kerk in Actie
ondersteunt deze organisatie, die inmiddels
1.500 kinderen helpt met bijvoorbeeld
medicijnen, en schooluniformen. Ook leren de
kinderen om te gaan met hun ziekte. Daarnaast
worden alleenstaande moeders die besmet zijn,
ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun
gezin. Vandaag collecteren we voor deze
kwetsbare kinderen en ouders in Rwanda. We
bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij
u aan! En wilt u meer weten over Rwanda?
Bestel dan bij Kerk in Actie het gratis boekje
Mensen van hoop. Christenen in Rwanda
Dankzij uw steun kunnen kinderen en
pleeggezinnen begeleid worden.

De opbrengst van de NOODHULP collecte van
vorige week bedraagt: € 296,05 Hartelijk
bedankt hiervoor!
Diaconie-/ZWOgroep

Jeugd Paas-spel en lunch
In Kontakt hebben we vermeld dat we het leuk
vinden om met de jeugd (van 0 tot 20 jaar)
volgende week (14 april) na de dienst spelletjes
te doen en samen te lunchen. We vinden het
fijn als jullie je voor aanstaande woensdag 10
april op willen geven via mail
(benc.kerkdijk@hetnet.nl) of het doorgeven
vandaag in de dienst aan Elise, Armando of
Brenda.
Als er genoeg deelname is dan maken we er
volgende week een gezellige lunch van met een
mooi Paasverhaal.
Als de kleinere kinderen (< 3 jaar) ook graag
mee willen doen is het fijn als er een ouder bij
blijft. Graag samen opgeven dan weten we
hoeveel broodjes we voor de papa’s en mama’s
moeten kopen!
Groetjes,
De jeugdraad
MANNEN OPGELET: KAMPVUURAVOND
Vrijdag 12 april organiseren we weer een
kampvuuravond in onze regio. Alle mannen van
16 tot 99 jaar zijn vanaf 20.00 uur van harte
welkom aan de Rechtvaart 27 te Kaatsheuvel
(Rozenbrand Timmerwerken).
Laat even weten of je ook komt. Je kunt je
opgeven via KVASPRANG@gmail.com. Je kunt
ook bellen of appen naar John de Gardeijn (0633093279), maar ook zonder opgave is iedere
man welkom.
Groet,
Marijn van Zelst, John de Gardeijn
De Passie van de
Langstraat 2019
Datum: 13.04.2019
Inloop: 19.15 uur
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Atrium De Walewyc Olympiaweg 8a
Waalwijk Toegang: Gratis (collecte)
Reserveren is niet mogelijk VOL = VOL
Meedoen aan de
Passie4kids
kruistocht/processie
Datum 13.04.2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie vertrek:
Drunenseweg 11 Waalwijk
aankomst Olympiaweg 8a
Waalwijk
Lengte tocht 1.6 km
Tussenstop RKC stadion
Route: www.passievandelangstraat.nl
Aanmelden kan via de website of via
info@passievandelangstraat.nl

