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ZONDAGSBRIEF – 23 FEBRUARI 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst:
Voorganger: Ds. H. J. Inkelaar,
Oudenbosch
Lector:
Martha de Bont
Organist: Henk Hoogendoorn
Collecten:
* Kerk
* Alg. onderhoud
* Exploitatie
Orgelspel
Kerkenraad komt binnen
Stilte
Welkom en mededelingen
Lied:211: 1,2
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied:62: 1,5
Gebed om ontferming
Lied:870: 1,2,3
Gebed
Kinderen gaan naar de kindernevendienst-ruimte
Kinderlied: Lied 935: 1, 2, 3.
Lezing OT: Jesaja 26:1-8 door lector
Lied:48: 1
Lezing NT: Mattëus 5:11-17
Lied:803: 1,2,6
Verkondiging
Lied:823: 1,2,5
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Inzameling van de gaven

Beantwoord met:
'Ja amen ja hallelujah'
Uitleidend 0rgelspel
Berichten voor de gemeente
Agenda:
•

Zondag 1 mrt. gaat voor
Mw. Ds. J.C.M. van der Wilt,
Lage Zwaluwe

•

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

Autodienst:
1 mrt. Dhr. J. Korver
274162

0622382645 of

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

40 dagentijdcampagne 2020:
Sta op! Leef vanuit geloof, hoop en
liefde
Sta op als u van plan bent te gaan vasten.
sta op als u uitziet naar de rust en inkeer die
de Veertigdagentijd kan brengen. . sta op als
u deze Veertigdagentijd op wilt staan tegen
onrecht.
Ook dit jaar heeft de Diaconie weer een
aantal veertigdagentijdkalenders en de
veertigdagentijduitgave van het blad Petrus
voor u ingekocht om mee te nemen. Ze
liggen in de hal van de kerk.

Lied:289: 1,3
Zegen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----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

Verder liggen er dit jaar ook weer de Kerk in
Actie spaardoosjes(platen). Ze zijn heel
gemakkelijk in elkaar te zetten, dus wij hopen
dat u er allemaal een meeneemt en thuis,
wanneer u bijvoorbeeld nog los geld hebt
liggen of u krijgt statiegeld terug of u heeft
gewonnen met het een en ander, de
spaardoosjes vult. Zondag 5 april kunnen
ze ingeleverd worden en wij hopen op een
flinke opbrengst! Eerste Paasdag maken we
dan het resultaat bekend. De opbrengst is
voor het Vakantiebureau met name voor de
stichting die de vakantieweek organiseert
waar ook dit jaar weer enkele van onze
gemeenteleden mee meegaan.
Diaconie-/ZWO groep de Brug
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

