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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst: We vieren vandaag H.A.
Voorganger: Mw. Ds. L. M. Bloklander,
Waalwijk
Lector:
Jan de Gruijter
Organist: Gerard Boersma
Collecten:
* Diaconie
* Kerk
* Exploitatie
Orgelspel
Kerkenraad komt binnen
Stilte
Welkom en mededelingen
Zingen LB 975, 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein gloria

Collecte, gereed maken tafel
Voorbeden
Heilig Avondmaal
Tafelgebed met LB 405, 1 en
acclamatie ‘als wij dan delen van dit
brood’
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied LB 413, Grote God wij loven u
Zegen
Beantwoord met:
'Ja amen ja hallelujah'
Uitleidend 0rgelspel
Berichten voor de gemeente
Zieken:

Drempelgebed
Zingen: LB 975, 3 en 4
Kyriegebed
Glorialied: Zing van de Vader die in den
beginne (LB304)

Naylin Kuijpers, zoontje van Marleen
Branderhorst, is weer thuis.
Hij herstelt, mede door verhoogd
medicijngebruik, van zijn hartprobleem.

Gebed om de heilige Geest
Kinderlied: Dit is de dag die de Heer
ons geeft (GotZ 5)
Met de kinderen:

Agenda:
•

Maandag 17 februari 20.15 uur
vergadert de kerkenraad

Eerste lezing: Num 11.24-29 door
lector
Zingen
Psalm 19:3,6

•

Donderdag 20 februari 19.30 uur in
Jeugdcentrum Sprang:
Dorpskerken en Kleinere gemeenten
zijn de onderwerpen in deze
bijeenkomst
(zie elders in deze zondagsbrief)

•

Zondag 23 febr.. gaat voor
Ds. H. J. Inkelaar, Oudenbosch

2e lezing
Zingen

Marcus 9.38-50
LB 838, 1 en 4

Overdenking

Zingen LB342 In God de Vader op zijn
troon, staande
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

•

1 maart: Zangdienst
Er wordt tussen de liederen door
kort iets verteld wordt over de Iona
Community.

Autodienst:
23 febr. Dhr. H. Molendijk

274162

Vakantieweek in het "Nieuwe
Hydepark" te Doorn. Deze vakantieweek
wordt gehouden van 9 t/m 16 mei 2020.
Aanmelden kan bij Jenny Verhagen, tel.
06-44574139
Collectemunten
Beste lezer,
Graag maak ik u opnieuw attent op het
gebruik van collectemunten die u tijdens de
kerkdienst kunt gebruiken in plaats van
muntgeld. Wist u trouwers dat er meer
collectemunten dan kleingeld in de
collectezakken gaat.
De voordelen voor u:
Het bedrag is nog steeds fiscaal
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
U kunt deze munten gebruiken voor
alle collecten in onze kerk
U hoeft zondagsmorgens niet te
zoeken naar overgebleven muntgeld
De zekerheid dat u altijd een apart
potje hebt voor de kerk
De voordelen voor de kerk:
De kerk bespaart stortingskosten bij
de bank
De kerk kan het geld al inzetten
voordat u de munten gebruikt
De collectemunten zijn te verkrijgen in
eenheden van €5,- (rood), €2,50 (wit),
€1,- (blauw) en €0,65 (oranje).
U kunt bij mij de bestelling opgeven (tel.
06-22635256) of afhalen (Heistraat 201 te
Sprang-Capelle).
Nog gemakkelijker is het als u een mailtje
stuurt naar alagrouw@home.nl
Indien u dit wenst, worden de munten bij u
thuis afgeleverd.
Met vriendelijke groet, Armand Lagrouw

Dorpskerken en kleine gemeenten
Op donderdag 20 februari a.s. vindt er
een avond plaats voor de ringen in de
voormalige classis Heusden/Almkerk.
Centraal zullen dan staan de
dorpskerken en kleine/kleiner wordende
gemeenten.
Het zal gaan om de vraag: Wat is de
betekenis van de kerk voor het dorp en
hoe kunnen kleiner wordende
gemeenten toch volop gemeente
blijven? De inleidingen zullen worden
gehouden door dr. Jacobine Gelderloos,
projectleider van de Dorpskerkenbeweging en Janneke Opmeer, lid van
de synodewerkgroep “Kleine gemeenten
lichter”.
Het nagesprek wordt geleid door Bart
van Noord, namens de PKN
projectleider van de werkgroep.
Alle ambtsdragers binnen de ringen
hebben reeds een persoonlijke
uitnodiging ontvangen.
Ook belangstellende
gemeenteleden zijn van harte
welkom. De avond begint om 19.30
uur en vindt plaats in het Hervormd
Jeugdcentrum naaste de
Hervormde Kerk van Sprang,
Kerkstraat 28.
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TAFELGEBED
De Heer zij met u.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is het waard onze dank te ontvangen.
Ja, met recht en met reden, o God,
spreken wij onze lofzegging uit,
hier en nu, overal en altijd,
want voorgoed en wereldwijd
hebt Gij ons en alle mensen
betrokken bij de zegening
die Gij ooit hebt uitgesproken
over Abraham en zijn geslacht.
Duisternis bedekte de aarde,
donkerheid de volkeren –
toen is uw heerlijkheid verschenen,
Sion straalde in uw licht;
haar zonen kwamen van verre,
haar dochters voegden zich bij haar,
geroepen tot nieuwe gemeenschap,
genodigd tot het grote feestmaal.
Daarom brengen wij U lof
en eren U, o Koning der wereld;
met engelen en aartsengelen,
met alle getuigen der eeuwen,
uit alle volkeren en naties,
van alle tongen en talen,
zingen wij U toe:

LB 405, 1 Heilig, heilig, heilig! Heer,
God almachtig
Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade;
die ons leven ten volle wilde delen
om alle gerechtigheid te volbrengen
en onze verlorenheid te dragen;
die bondgenoot van de armen wil zijn,
eerbewijs geeft aan de geringe
en de minsten der zijnen draagt in zijn hart;
die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,

het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u;
doet dit tot mijn gedachtenis!
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf
met de woorden:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn
bloed;
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn
gedachtenis!
[Acclamatie]
Als wij dan eten van dit brood en drinken
uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat
Hij komt
Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die Gij uit de dood hebt opgewekt.
Schenk ons, o Heer, nu uw Geest
van waarheid, licht en leven;
geef ons uw Geest overvloedig,
nu wij deze gaven ontvangen:
het brood uit de hemel,
de wijn van het koninkrijk.
Samen met alle nu levenden
die wij aan U opdragen:
hen met wie wij vreugde beleven
en hen over wie wij zorgen hebben .....,
samen ook, lieve God, met onze doden,
die wij uit handen hebben moeten geven
en die wij voor U en elkaar gedenken .....,
en samen met alle geloofsgetuigen,
die onze gidsen zijn geweest
op weg naar het land van belofte .....,
zo, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in hemel en op aarde,
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk
waar wij om bidden met de woorden:
Onze Vader ...
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