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ZONDAGSBRIEF – 28 APRIL 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst:

Voorganger:Ds. H.J. van Kapel,
Waspik
Organist: Jos Dekkers
Collecten:

•
•
•

Kerk
Alg onderhoud
Exploitatie

Schriftlezing Lucas 24: 13-35 door
Martha de Bont-Dank
Lied 139: 1, 5 Heer, die mij ziet zoals ik
ben
Preek Jezus breekt brood
Lied 255 Gij volgt ons uit Jeruzalem
Kinderen komen terug in kerk
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Orgelspel
Kerkenraad komt binnen
VOORBEREIDING
We zoeken de stilte
Woord van welkom
- Lied 627: 1, 4, 5 Wij delen verdriet en
zorgen
Bemoediging en groet
Gebed van verootmoediging en
schuldbelijdenis
- Lied 111: 1,2 Van ganser harte loof ik
Hem
Genadeverkondiging
- Lied 111: 3, 4 Aan wie Hem vrezen
gaf Hij spijs
Lezing van het gebod
Lied 111: 5, 6 Zijn volk heeft Hij
voorgoed bevrijd
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Gesprekje met de kinderen, kinderen
gaan naar nevendienst
Kinderlied 935 Je hoeft niet bang te zijn

Dankzegging, voorbeden, stil gebed,
onze Vader
Inzameling van de gaven
- Lied 33: 8 Wij wachten stil op Gods
ontferming
Zegen beantwoord met gezongen ja
amen ja hallelujah
Wilhelmus lied 708 : 1, 6
Orgelspel
Berichten voor de gemeente
Agenda:
• Zondag 5 mei gaat voor
Dhr. A.S.M. Noorland, Driebruggen.
Autodienst:
5 mei. H. Schouten

tel 857741

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

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

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!
Beste mensen,
De inschrijflijsten voor de orchideeën
liggen weer in de hal op de tafels.
Vergeet de bestelling niet door te
geven!
Bedankt namens de jeugdraad.
Brenda

Dodenherdenking 4 mei, Herv. Kerk
Sprang aanvang : 19.00 uur
Dodenherdenking
De doden hadden het niet verdiend,
helemaal alleen en met niemand
bevriend.
Maar ze vochten voor ons ze vochten
voor jou,
ze vochten voor vrede want dan pas
kleurt de hemel weer blauw.
De wereld is jullie dankbaar voor altijd,
jullie hebben doorgezet daarom is
iedereen nu bevrijd.
Jullie waren mijn helden en dat zal
altijd zo blijven,
maar toen zag ik jullie voor me met
ijskoude lijven.
Al die oorlogen zijn overbodig,
vrienden en steun dat heb ik nodig.
Maar toch vergeten we jullie niet,
we herdenken jullie elk jaar met tranen
van verdriet,
en daarom dit door mij geschreven
afscheidslied.
Bron: oumaima

Monument Koedriest Amersfoort

Het monument staat op de
plek waar in 1945 een
massagraf met 77 Russische
slachtoffers van Kamp
Amersfoort werd
blootgelegd.
Van hen waren 24 overleden
aan ontbering en
mishandeling. De anderen
werden op 9 april 1942
gefusilleerd.

