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ZONDAGSBRIEF – 29 SEPT. 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst:
Voorganger
Ds. M.A. de Gouwens-de Gier,
Schoonhoven

Geboren:
In het gezin van Gijs, Janicke en Fenne
Heijda is op 24 september geboren: June
Jette Heijda, roepnaam June.

Organist:

Agenda:
• Zondag 6 okt gaat voor
Dhr. J. Lankhaar uit Wijk en Aalburg
• Woensdag Inloopochtend 10.00 uur

Gerard Boersma

Collecten:
• Werelddiakonaat ZWO
• Diaconie
• Exploitatie

Orgelspel
Welkom
LvdK 146 : 1 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet.
Klein gloria
LvdK 975 : 1 en 3
Gebed om ontferming
LvdK 305
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied LvdK 979 : 1, 2, 4 en 5
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing 2 Koningen 5 : 1 - 19a
door Joke Jansen
LvdL 350 : 3 en 6
Verkondiging
LvdK 647
Gebeden
Collecte
LvdK 418 : 1,2 en 3
Zegen – gezongen Amen
Berichten voor de gemeente
Zieken:
• Br. Jan Korver onderging een geslaagde
operatie en revalideert waarschijnlijk
intussen thuis.
Reden dus voor dankbaarheid.

Collecte

Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag.
Daarom staat deze zondag de zorg voor
eenzame ouderen in Moldavië centraal.
In Moldavië, het armste land van Europa, staan
zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen
voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben is
niet voorhanden. Vanwege de hoge
werkloosheid zijn hun kinderen in het
buitenland op zoek gegaan naar werk. Ouderen
blijven achter en leven in afgelegen dorpen
zonder voorzieningen dikwijls in erbarmelijke
omstandigheden. Met steun van Kerk in Actie
biedt de organisatie Home Care daar thuiszorg
en ondersteunt mantelzorgers. Ze geven
verpleegkundige hulp, zorgen voor medische
hulpmiddelen, zoals krukken en rolstoelen en
komen op voor de rechten van de ouderen. De
kennis die men door jarenlange ervaring heeft
opgedaan, wordt gedeeld met andere
organisaties in Moldavië. Jaarlijks ontvangen
200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden
vrijwilligers en professionals getraind in het
bieden van zorg op maat. Met uw bijdrage kan
men o.a. de zorgtrainingen geven aan
familieleden of vrijwilligers.
Tamara Adasan, directeur Home Care, geeft
aan dat "Liefde voor de naaste, zoals Jezus ons
liet zien, samen met professionaliteit, de basis
is van hun werk. De kwetsbare medemens staat
centraal"

Autodienst:
6 okt. D. Mandemakers tel 274538

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

