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ZONDAGSBRIEF – 15 MAART 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst: 3e zondag veertigdagen
tijd .
MEDEDELING:
De kerkenraad heeft in onderling
overleg besloten om de kerkdienst van
aanstaande zondag doorgang te laten
vinden. Een ieder heeft in het bezoeken
van de dienst zijn eigen
verantwoording. Bij klachten is het niet
verstandig om naar de kerk te komen.
Wij raden ouderen en personen met
een kwetsbare gezondheid aan om
thuis de dienst via kerkomroep of
kerktelefoon te beluisteren.
Door de medewerkers van jeugdkerk,
kindernevendienst en oppasdienst is
besloten dat deze niet doorgaan.
De landelijke kerk heeft geadviseerd de
kerkdienst niet door te laten gaan bij
meer dan honderd aanwezigen.
Waarschijnlijk blijven we beneden die
grens.
De galerij is gesloten. Als degenen die
wel komen verspreid gaan zitten,
bijvoorbeeld om en om een stoel,
verminderen we de risico’s.
Bij het uitgaan zal gecollecteerd
worden, dus worden de collectezakken
niet doorgegeven voorafgaand aan het
slotlied. En natuurlijk geven elkaar
geen hand.
Houd er rekening mee dat in de
komende weken de kerkdienst mogelijk
niet zal doorgaan vanwege de kans dat
de maatregelen verder aangescherpt
worden.

Collecten:
* KIA-Zuid Soedan
* Alg. onderhoud
* Exploitatie
Bloemschikking
3e Zondag (15 maart 2020)
Kijk, kijk dan toch! een twistgesprek bij de
bron. Een vrouw (buitenstaander in
Israëlische ogen) wordt door Jezus
aangesproken. Zij gaat vervolgens een
kritisch gesprek aan met deze rabbi. Zijn
woorden raken haar kern, haar diepe
verlangen naar waarachtigheid. De geurige
jasmijn met een wolk bloemen lijkt het
levengevende water te verhullen. Het één
kan niet zonder het ander. De vrouw
herinnert Jezus eraan dat iedereen op deze
wereld geroepen wordt in waarheid te
willen leven. En Jezus onthult zijn missie
voor een ogenschijnlijke buitenstaander.
Wie put uit de Bron zal kracht ontvangen.
De bloemen waaieren immers uit naar alle
kanten, zo te leven kan een doel zijn voor
iedereen.
Orgelspel
Kerkenraad komt binnen
Stilte
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm / Lied 25: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm / Lied 25: 8 en 9
Gebed

Henk Hoogendoorn

Genadeverkondiging en wetslezing
Zingen: Lied 885 ‘Groot is uw trouw, o
Heer’

Voorganger:
Ds. M. P. Vis, Werkendam
Lector: Riny Visser
Organist: Jos Dekkers

Schriftlezing: Exodus 6: 2 – 9, 28 – 7: 7
(lector)
Zingen: Lied 756: 2, 3, 4, 5 en 6

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

Preek
Zingen: Lied 943 ‘God gaat zijn ongekende
gang’
Gebeden
Collecte
Slotlied: Lied 416: 1 en 4 ‘Ga met God’
Heenzending en zegen
Uitleidend orgelspel

Berichten voor de gemeente
Lieve gemeente,
In Kontakt heb ik een stukje geschreven
over het 40 jarig ambtsjubileum van Jaap.
Dankbaar zien we terug op de vele jaren
dat hij in gezondheid de gemeentes in
Vijfhuizen, Rijssen, Nieuwleusen en
Sprang-Capelle mocht dienen.
Helaas is dat het afgelopen jaar niet meer
het geval.
Het ziektebeeld van mijn man laat niet toe
om dit jubileum samen met de gemeente in
een feestelijke dienst te vieren.
Dat vinden we allebei heel verdrietig.
Maar wat zou het fijn zijn als hij, ook als
bemoediging, bedolven werd onder veel
kaarten.

zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden
mensen zijn weer op de vlucht geslagen in
eigen land, vooral vrouwen en kinderen.
Noodhulp in vluchtelingenkampen
In het noorden verblijven veel vrouwen en
kinderen in vluchtelingenkampen. De Lutherse
Wereldfederatie zet hier speciale centra op voor
kinderen, waar ze les krijgen, veilig kunnen
spelen en trauma’s leren verwerken. Nile Hope
bouwt waterputten en wc’s voor 11.000
mensen. Ze leren mensen hoe ze die moeten
onderhouden en gebruiken.
Hulp bij inkomen en gezonde voeding
Vrouwen staan er vaak alleen voor met hun
gezin. Faith Line Ministries traint vrouwen en
jongeren om een eigen inkomen te verdienen,
bijvoorbeeld met zeep maken, zeefdrukken, als
imker of naaister. Ook leren ze hoe ze meer
voedsel kunnen verbouwen in dit droge land.
Vrede en democratie moet je leren
Veel vrouwen en jongeren willen zich graag
inzetten voor vrede en democratie in hun land.
Omdat ze nooit geleerd hebben hoe ze dat
moeten aanpakken, krijgen ze daar voorlichting
over. De mensen in Zuid-Soedan snakken naar
vrede. Wilt u hen daarbij steunen?

Hartelijke groet,
AlineBol-Verbree
Heistraat 2
5161 GG Sprang-Capelle

Veertigdagentijd spaardoosjes
U heeft ze allemaal weer zien staan. De
spaardoosjes!
Er zijn er weer een aantal in elkaar gezet en u
kunt deze of de knutselplaat (en de
veertigdagentijdkalender/40dagentijduitgave
van Petrus) meenemen naar huis. De laatste
zondag voor Pasen kunnen ze ingeleverd
worden zodat we met Pasen de totale opbrengst
bekend kunnen maken.

Agenda:

Geloofsgesprekken.

Zondag 22 mrt. gaat voor
Mw. Ds. M.F. Meeder –van Hof
Autodienst:
22 mrt. G. Noorlander
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Jeugdkerk:

Als jeugdkerkteam hebben wij besloten dat de
jeugdkerk vandaag NIET doorgaat.
Het contact in groepsverband is afgeraden en
wij hebben besloten ons aan dat protocol te
houden om risico’s te vermijden.
Op 19 april is er een volgende jeugdkerk en we
hopen jullie daar allemaal weer te zien.
De 40dagentijdcollecte van
zondag 15 maart
Onze kerk in actie voor veiligheid en vrede
in Zuid-Soedan.
Na twintig jaar oorlog vierde Zuid-Soedan in
2011 haar onafhankelijkheid. Anderhalf jaar
later barstte het geweld opnieuw los. Sindsdien

We houden binnen onze kerk
weer Geloofsgesprekken. Dit jaar is het
onderwerp: De zin van je leven
Wat is de zin van je leven? Dat is geen
eenvoudige vraag, maar op een of andere
manier heeft je geloof er ook mee te maken.
Welke ervaringen of gebeurtenissen hebben
bijgedragen tot een antwoord? Misschien wel
een verhaal dat je gehoord hebt, of een verhaal
uit de Bijbel.
Op dinsdag 24 maart is er om 10.00 uur een
bijeenkomst met aansluitend lunch en 's avonds
de derde bijeenkomst om 20.00 uur met nadruk
op jongeren.
Plaats: Kerk De Brug
Denk mee, luister mee en praat mee.
Je bent van harte welkom!
Namens het pastoraat,
Brenda Kerkdijk, Riny Visser en Jan de Gruijter

