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ZONDAGSBRIEF – 13 SEPTEMBER 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Onze voorganger is onze oud-predikant
Ds. D.M. Knibbe uit Delft
Lector:
Martha Dank
Organist: Cedrik Kerkdijk
In deze dienst zal nog niet worden
gezongen.

https://youtu.be/S3_Mpge6QHE
Verkondiging
Orgelspel
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst

Aandacht voor de deurcollecte

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 4 Liedboek 706:1,3,4 Orgel en
spreekstem zoals bij Liedboek 839
Zending en zegen

Klein Gloria: gelezen door de ouderling
van dienst of de melodie gespeeld door
het orgel
Drempelgebed
Lied 1 https://youtu.be/ZFadI9w_FYM
Psalm 149:1 vanuit de Westerkerk in
Amsterdam
Kyriëgebed of genadeverkondiging of
lezing van de tien geboden
Lied 2 Liedboek 839:1,2,3,4 orgel en
spreekstem: het orgel begint te spelen,
zachtjes, de voorganger draagt de vier
coupletten voor, het orgel sluit af met
het spelen van een heel couplet.
Gebed om het licht van de Heilige Geest
of gebed van de zondag
Kindermoment;
Eerste schriftlezing Psalm 137 door
Martha Dank
Orgelspel
Tweede schriftlezing Matteüs 11:7-19

Orgelspel
Berichten voor de gemeente
De bloemen van de kerk gaan als groet
naar Fam. Boersma.
Collecten:
1.Eigen/landelijk jeugdwerk
2.Kerk
Bijdragen kunt u overmaken naar het
rekeningnummer van de kerk dat is
vermeld in Kontakt.
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.

Lied 3 Liedboek 512:1,5,7 uit de Grote
Kerk te Oudewater
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Contact :
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
Henk Hoogendoorn tel. 273413
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Gemeentevergadering
Op woensdag 9 september vond de
uitgestelde gemeentevergadering van
april plaats.
Belangrijk was het voorstel van de
kerkenraad voor de invulling van de
predikantsvacature.
Omdat onze situatie al bijna twee jaar
vergelijkbaar is met een gemeente met
een vacature predikant willen we de
ondersteuning vragen van een
ambulant predikant. Dat kan via de
landelijke kerk voor een termijn van
maximaal twee jaar.
Binnen afzienbare tijd is hiervoor ds.
Otto Grevink waarschijnlijk
beschikbaar. Er werd informatie
gegeven over contact met hem en
vragen van aanwezigen beantwoord. De
aanwezige leden vonden het in grote
meerderheid een goed voorstel.

Afscheidscadeau voor Jaap en Aline
Bol
In de dienst op 11 oktober zullen we
afscheid nemen van Aline Bol. We
willen dan aan Jaap en Aline een
cadeau aanbieden als waardering voor
hun werkzaamheden in onze gemeente
vanaf 2008.
We stellen het op prijs als u uw bijdrage
voor het cadeau wilt overmaken naar
de bankrekening van de kerk met
vermelding: afscheidscadeau.
Henk Hoogendoorn
Activiteit Startzondag
Vandaag 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’.

