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ZONDAGSBRIEF – 14 APRIL 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst: 6e zondag van de
40 dagentijd
Voorganger: Ds. H.J.G. Vlug, Amersfoort
Organist: Jos Dekkers
Collecten:
• JOP
• Diaconie
• 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 14
april 2019 –
Lucas 19:29-40
Juichen
We horen het
verhaal van de
intocht van
Jezus in
Jeruzalem. De mensen daar langs de weg
weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin
maken. Daarom juichen ze hem toe als een
koning. Deze zondag staat in het teken van
palmtakken en vrolijke liederen.

De dienst
Orgelspel

VOORBEREIDING

Welkom en afkondigingen
Aanvangslied: Psalm 118: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: Psalm 118: 3
Kyriëgebed
Gloria(lied): Psalm 118: 5
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om het licht van de Heilige Geest /
Gebed van de zondag
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.
6. Kijk naar de Koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.
Refrein:………………………
(kinderen verlaten de kerk)
Eerste schriftlezing : Filippenzen 2: 5-11
Lied : 575: 1 ‘Jezus, leven van ons leven’
Tweede schriftlezing : Lucas 19: 28-40
Lied: 550: 1 en 3
Verkondiging
Lied: 552: 1 ‘Dit is een dag van zingen’
De kinderen van de nevendienst komen weer
terug in de kerk.
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden (Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader)
Inzameling van gaven (kleine kinderen worden
opgehaald bij de oppasdienst)
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied 552: 2 en 3
Zending en 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:
•

•
•
•
•

Catechisatie op 16 april.
Donderdag 18 apr. 19.30 uur Avondmaal
Mw. Ds. R. Noordzij, Maassluis
Vrijdag 19 apr. 19.30 uur Goede vrijdag
Comm. Eredienst
Zaterdag 20 apr. 21.00 uur Paaswake
Comm. Eredienst
Zondag 21 apr. Pasen 9.30 uur
Mw. Ds. R. Noordzij, Maassluis

Autodienst:
18
19
20
21

apr.J. Korver tel 272972
apr. G. Noorlander tel 281939
apr. H. Molendijk tel. 244162
apr. D. Mandemakers tel 274538

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
Collecte Jeugdwerk Protestantse Kerk
14 april 2019, Palmpasen
Jongeren doorleven het paasverhaal
Komende zaterdagnacht, in de Paasnacht,
doorleven zo’n 2.000 jongeren van kerken door
heel Nederland het paasverhaal tijdens de
PaasChallenge. Ze kruipen daarbij een nacht
lang in de huid van de personages Petrus,
Johannes of Judas, en beleven zo de laatste
dagen van Jezus op aarde.
De PaasChallenge, een spel met ‘Wie-is-demol’-achtige elementen, is ontwikkeld door JOP,
Jong Protestant, het Jeugdwerk van de
Protestantse Kerk. JOP ontwikkelde dit spel
omdat veel christelijke jongeren het
paasverhaal al vaak gehoord hebben gehoord,
maar de boodschap van Pasen mogelijk niet
altijd bij hen aankomt. Tijdens de
PaasChallenge krijgen de jongeren te maken
met emoties als achterdocht, eenzaamheid,
vermoeidheid en troost.

Een deel van de opdrachten speelt zich buiten
af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen.
De PaasChallenge werd vorig jaar voor het
eerst gehouden en was direct een groot succes:
bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150
jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee.
Vandaag collecteren we voor het werk van JOP
(Jeugdwerk Protestantse Kerk Nederland),
zodat JOP verrassende en
uitdagende werkvormen zoals de PaasChallenge
kan blijven ontwikkelen om jongeren bij de
kerk te betrekken. We bevelen deze
40dagentijd-collecte van harte bij u aan!
Beste ouders en jeugd,
Vanwege te weinig aanmeldingen gaat de
jeugdactiviteit die vandaag gepland stond na de
dienst niet door.
Er waren 2 aanmeldingen en dat is niet genoeg
jammer genoeg.
We vinden het spijtig maar we gaan volgend
jaar op Palmpasen een nieuwe poging doen.
De jeugdraad.

Tentdienst Sprang-Capelle
Op zondag 28 april 2019 wordt er voor de
vijfde keer in Sprang-Capelle een tentdienst
gehouden op het evenemententerrein aan de
Akkerwinde. Ds. Nathan Noorland uit
Nieuwerbrug zal spreken over het thema ‘Klein
maar fijn’. Muziek wordt verzorgt door de band
Concrete. De collecteopbrengst is, na aftrek van
de onkosten, bestemd voor ‘Spang bouwt aan
verandering’. De tent is om 14.00 uur open en
de dienst begint om 14.30 uur. Na afloop is er
tijd om met elkaar wat te drinken en na te
praten. I.v.m. het beperkt aantal zitplaatsen is
er de mogelijkheid om zelf een tuin- of
klapstoel mee te nemen. De tentdienst wordt
georganiseerd door Gereformeerde Kerk De
Brug en de Hervormde Gemeente Sprang.
U en jij wordt van harte uitgenodigd!
Taizé-viering in de goede week
De Raad van Kerken Waalwijk organiseert een
oecumenische Taizé-viering met als thema Voor
wie kies jij?.
De viering wordt gehouden in de Ambrosiuskerk
in Waalwijk en wel op maandag 15 april,
's avonds om 7 uur.
De voorgangers zijn ds. Marleen Bloklander en
pastor Anton van Diessen.
Medewerking wordt verleend door de
Zanggroep PG Waalwijk, dirigent Corine
Vreeken.
U bent van harte welkom!

