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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

In deze dienst volgen we het advies van de landelijke
kerk. De dienst is alleen digitaal te volgen. Zie de
instructie die het beamerteam heeft opgesteld.
Voorganger
: Ds. B. van der Linden,
Waalwijk
Organist
: Jos Dekkers
Lector : Henk Hoogendoorn
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria: gespeeld door de organist
Drempelgebed
Lied 1
286 https://www.youtube.com/watch?v=VlS8yVPVX
8o

Zending en zegen
Orgelspel
Collecten:
1e Diaconie
2e Kerk
Wie een gift wil overmaken voor de eerste collecte kan
dat doen naar de bankrekening van de diaconie, voor de
tweede collecte staat de bankrekening van de kerk
open.
Berichten voor de gemeente
De bloemen van de kerk gingen vorige week als groet
naar mw. Baarslag-Molendijk..
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door
mij te bellen (0416 273413) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
Pastoraat

Geboden: 1 Tess. 5 : 14 - 24
Lied 2
608 https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7
o
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Kindermoment
De hemel vertelt
https://www.youtube.com/watch?v=bsfTv_O6QA&list=PLBh6nUSS7NpsUTDDeV62lZxi27zY9PEu&index=53
Eerste schriftlezing door lector
Jesaja 65 : 17 - 20
Orgelspel
Inleiding op de lezing uit Marcus
Tweede schriftlezing door lector
Marcus 13 : 24 - 37
Lied 3
462 https://www.youtube.com/watch?v=_gQyO3tGV
J4
Verkondiging
Orgelspel
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Aandacht voor de deurcollecteLied 4
423 https://www.youtube.com/watch?v=Lr_1SdJi6sk

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.
De diensten in de komende weken
Met ingang van 15 december zijn strengere maatregelen
afgekondigd om het coronavirus te bestrijden. De
landelijke kerk heeft het navolgende dringend advies
gegeven:
“Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de
mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en
mee te maken.
Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden,
met name tijdens de komende feestdagen, dan met
maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”).
Hierbij gelden verder alle gebruikelijke voorschriften over
afstand houden, handen wassen en andere voorschriften
van het RIVM.”
De kerkenraad heeft gemeend dit advies te moeten
volgen. De diensten van 27 december t/m 17 januari
zullen digitaal worden uitgezonden Ieder van ons hoopt
op snelle afname van het probleem. Het volgen van het
advies doet pijn. Wellicht ervaart u iets dichterbij de
diensten te zijn omdat ze nu met oog en oor te volgen
zijn.
Namens de kerkenraad wens ik u, ondanks de
beperkingen, goede feestdagen.
Henk Hoogendoorn

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

