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ZONDAGSBRIEF – 12 MEI 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst:

Overdenking
Zingen De aarde is vervuld (LB650)
1,2,4 en 7

Organist: Henk Hoogendoorn

Gebeden, stil gebed, onze Vader
Collecte
Slotlied Vervuld van uw zegen (LB425)

Voorganger: Mw. Ds. L.M. Bloklander,
Waalwijk

Collecten:

 Stichting Care
 Kerk
 Exploitatie
Orgelspel
Kerkenraad komt binnen
Welkom
Zingen De vreugde voert ons naar dit
huis (LB280) 1,2,3,5
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein gloria
Drempelgebed
Zingen: Zoekend naar licht, hier in het
duister (LB1005), 1,2 en 3
Kyriegebed
Glorialied: Zing van de Vader die in den
beginne (LB304)
Gebed om de heilige Geest
Kinderlied: Dit is de dag die de Heer
ons geeft (GotZ 5)
Kinderen naar nevendienst
Eerste lezing: Numeri 27.12-23
door Mevrouw Pauline Schouten
Zingen: Psalm 100
Tweede lezing: Johannes 10.22-30
Zingen: U kennen, uit en tot U leven
(LB653) 1, 6, 7

Zegen, beantwoord met een driemaal
gezongen ‘amen’
Berichten voor de gemeente
Zieken:
Dhr. Henk Braspenning, is ongelukkig
gevallen.
Hij verblijft tijdelijk in de Hazelaar, Dr.
Eijgenraamstraat 3, 5042 SE Tilburg.
Agenda:
 Zondag 19 mei gaat voor
Ds. J.A.L.Duijser,Papendrecht

Autodienst:
19 mei. D. Mandemakers

tel 274538

Collectedoel van deze speciale
moederdagcollecte is de stichting
CARE.
Als internationale humanitaire
organisatie werkt Care in ’s werelds
moeilijkste conflict- en rampgebieden.
Zij redden levens en geven mensen in
nood, conflict en armoede de tools om
hun toekomst in eigen handen te
nemen. Met speciale aandacht voor
kansen voor vrouwen en meisjes.

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

Care richt zich hierbij op vier thema´s:
Noodhulp met speciale aandacht voor
vrouwen; Vrouwelijk ondernemerschap
Voorbereiding op natuurgeweld en
klimaatsverandering; Inspraak in
besluitvorming
Een van de projecten is: H&M
Foundation. CARE en de H&M
Foundation werken samen om de
positie van vrouwen uit arme gebieden
te versterken. Vrouwen hebben de
kracht om hun families én de hele
gemeenschap uit de armoede te helpen.
Als ze maar de juiste middelen en
kansen hebben. Het stimuleren én
faciliteren van ondernemerschap is een
belangrijke stap om de positie van de
vrouw te versterken. Het project helpt
vrouwen niet alleen hun inkomen te
verhogen en meer kansen te creëren,
maar bevordert ook de gelijkheid
tussen man en vrouw.
In het project is gebleken wat een
geweldige inspiratiebron vrouwen voor
elkaar zijn.

