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ZONDAGSBRIEF – 6 SEPTEMBER 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Onze voorganger is Dhr. J. Lankhaar uit
Wijk en Aalburg
Thema: Gods almacht

Tweede lezing: Ruth 1 : 16 - 22 (door
voorganger)

Lector:
Brenda Kerkdijk
Organist: Henk Hoogendoorn
In deze dienst zal nog niet worden
gezongen.
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed, votum en groet
Klein Gloria:
Drempelgebed
Lied: Straks bijeen ( You tube –
Anneke van Giersbergen Petrusmagazin PKN)
Gebed om ontferming
Orgelspel: Lied aan het licht, 601 vers
2 en 3
Gebed voor de opening van de
Schriften
Kindermoment;
Eerste lezing: Een trap naar de hemel Genesis 28 : 12a, 13, 15a door Brenda
Kerkdijk

Muziek:
Een lichtje aan de horizon. Kerstlied
nav het verhaal van Ruth en Naomi.
Gezongen door Marcel en Lydia Zimmer
You tube · 24-10-20
Kan tegelijk ook moment voor de
kinderen zijn - filmpje is daar op
gericht!
Overweging
Muziek: In goede handen, gezongen
door Kinga Bán , You tube
Geloofsbelijdenis
Orgelspel: melodie lied 769: Eens als
de bazuinen klinken waarbij of
waarvoor voorgedragen wordt:
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Aandacht voor de deurcollecte
Muziek: Heer wat een voorrecht , You
tube - Nederland Zingt Dag 2015

Orgelspel: ik zie een poort wijd open
staan (Ev. Liedbundel 409 vers 1, 2 en
3)

Zending en zegen
Orgelspel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Contact :
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
Henk Hoogendoorn tel. 273413
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Berichten voor de gemeente
De bloemen van de kerk gaan als groet
naar zr. A.J. Wittebol-van Peer.
Collecten:
1.KIA
2.Alg. onderhoud
Bijdragen kunt u overmaken, voor de
eerste collecte naar het rekeningnummer
van de diaconie en voor de tweede collecte
naar het rekeningnummer van de kerk.
Beide staan in Kontakt.
Verjaag de honger.
Terwijl het coronavirus nog volop
rondwaart en in veel landen zorgt voor
werkloosheid, ziekte en honger, vechten
boeren in Oost-Afrika en Zuid-Azië nu ook
tegen een nieuw gevaar: een
verwoestende sprinkhanengolf die van het
ene naar het andere gebied trekt. De
gevolgen zijn enorm. De sprinkhanen
eten complete oogsten op en dat
maakt de armoede en de honger in
deze gebieden nog groter. Met takken
en kleden proberen boeren de sprinkhanen
tegen beter weten in van hun land te
verjagen.
Kerk in Actie ondersteunt deze boeren. Met
waarschuwingssystemen, die tijdig
signaleren wanneer er sprinkhanen komen
en een geluid afgeven om ze te verjagen.
En met voedselnoodhulp, om honger te
voorkomen waar sprinkhanen de oogst
hebben verwoest.
Hartelijk dank voor uw hulp! Zo delen we
samen van wat ons gegeven is en zijn we
er voor mensen die onze steun niet kunnen
missen.

Zieken
Dinsdag 8 september zal zr. C. (Kitty)
Westerveld een zware operatie ondergaan.
Wij bidden voor een geslaagde ingreep.
Voorbeden
Voor de dienst van zondag kunt u mij
voorbeden doorgeven door mij te bellen
(0416 273413) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat
Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of
behoefte aan contact kunt u dat aan mij
doorgeven. Graag met uw telefoonnummer
voor het geval we dat niet kennen.
Dan kan het worden doorgegeven aan uw
contactpersoon.
Gemeentevergadering
Op woensdag 9 september zal de
uitgestelde gemeentevergadering van april
plaatsvinden. Voor de agenda en de
(hopelijk kort) te behandelen stukken
verwijs ik naar Kontakt en het bijgevoegde
groene boekje. We hebben in deze
bijeenkomst natuurlijk ook te maken met
de beperkingen door de coronacrisis.
Na de pauze zult u door Gerrit Noorlander
worden ingelicht over het voorstel van de
kerkenraad voor de invulling van de
predikantsvacature.
Henk Hoogendoorn
Activiteit Startzondag
Op zondag 13 september is het startzondag
en willen we graag met u en jou gaan
fietsen om samen te ‘starten’ en met elkaar
na te denken rond het thema ‘Het goede
leven’ .
Niet ver fietsen (max 15 km) en met een
lange stop in de buitenlucht om weer even
uit te rusten en te praten.
We verzamelen om 14.00u bij de kerk met
onze fiets en zijn rond 17.00u weer terug.
Bij erg slecht weer kan het niet doorgaan,
er is geen ‘regenprogramma’.
Zin om mee te gaan? Meldt je ‘life’,
telefonisch of via mail vóór 12 september
aan bij Rien Visser of bij Brenda Kerkdijk.
Brenda Kerkdijk
0416 272855
benc.kerkdijk@hetnet.nl
RienVisser
0416274018
rienvisser@home.nl
(op vakantie tot 4
september)
Onze gegevens en wat meer info worden
ook vermeld in Kontakt van september.
Rien en Brenda

