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ZONDAGSBRIEF- PASEN– 4 APRIL 2021
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Deze dienst is alleen digitaal te volgen.
Zie de instructie die het beamerteam heeft
opgesteld.
AANVANG 10.00 UUR
Pasen, 10.00u
Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Jos Dekkers
Pianist (opgenomen): Corine Vreeken en Anita
Mentink (met koor en combo Laudate Dominum)
Zangers (opgenomen): Marieke Wagemakers,
Carola Groenendaal, Linda Nederveen, Piet van
Eersel, Marco Bolkenbaas
Cantorijleden: Rien Visser, Jos Dekkers, Tineke
Korpershoek, Francijn van Eersel, Leen van
Meerkerk, Henk en Ineke Molendijk, Jan de
Gruyter, Roos van der Galiën
Ouderling: Martha Dank
Diaken: Robert Nederveen
Lezing: Carola Dekkers, Nienke en Robert
Nederveen, Nienke en Brenda Kerkdijk, Carmen de
Bont, Lotte en Hessel Visser, Marjanne Dekkers,
Dieter Verbeek, Willie Verhoef, Mirjam, Mariël en
Ruben Paardenkoper, Elseline Visser
Voorbeden: Willie Verhoef
Bloemschikking: Ellis Vervoorn en Willy Rijksen
Filmmontage: Sandra Gaakeer
Camera/presentatie: Erwin Korver
Vooraf:
‘Daar juicht een toon’ (video)
‘Volg het spoor’ (video)
‘Weet je dat de lente komt’ (video)
Welkom en mededelingen door de ouderling
van dienst
Lied: ‘Dit is een vreemde Pasen’ (video)
Stil gebed, bemoediging en groet:

Onze hulp verwachten wij van God
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
(allen) en het werk van zijn handen nooit
loslaat.
Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede,
van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer,
door de heilige Geest, die ons aanvuurt in geloof,
hoop en liefde.
(allen) Amen
Klein Gloria: de melodie gespeeld door het orgel
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, als
in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid. Amen.
Drempelgebed
Inleiding op de dienst: Bloemschikking op tafel,
thema: ‘Ik ben er voor jou’
1 Johannes 4:21 Wie God liefheeft, moet ook de ander
liefhebben.
Lied: ‘Ik wil jou van harte dienen’ (video)
Uit de tien geboden: Vierde gebod: ‘Werk om te
leven, en laat het los’ (video MijnKerk.nl)
Orgelspel
Gebed van de zondag
Zondag 4 april – Pasen
Thema: Een nieuwe start
Bijbel: Johannes 20 : 1 –
18
Maria loopt de graftuin
in en ziet dat de steen is
weggerold van de plaats
waar Jezus is begraven.
Petrus en Johannes zien
het daarna ook, ze
hollen terug naar
Jeruzalem en vertellen
dat Jezus is opgestaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact :
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
ottogrevink@gmail.com
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b,g.g. Matty Zoutewelle, tel.274119

Bennie
Lied bij het project: ‘De steen is weg’ (video)
Schriftlezing (video):
Johannes 12: 20-33
Lied: ‘Christus onze Heer verrees’ (video)
Overweging
Lied: ‘Gij zijt de zin’ (lied 760) (video)
(In memoriam indien van toepassing door
ouderling van dienst)
Dankgebed, voorbeden (samen met Willie
Verhoef), stil gebed, steeds afgesloten met
gesproken:

als een beschermende muur als anderen over je
heen vallen.
De Heer is boven je
om je te zegenen.
zo zegene jou God,
Vader, Zoon en heilige Geest,
vandaag
morgen
en in eeuwigheid
Amen
Orgelspel

Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons!

Collecten
1.40 dagentijd Zuid-Afrika
2.Alg. Onderhoud

Onze Vader – samen in de kerk en thuis
(meeprojecteren voor gasten)

Deze Paascollecte is bestemd voor ZuidAfrika. Een toekomst voor kansarme kinderen.

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad
Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en
gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de
middelbare school niet af en 40 procent van de
jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos.
Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die
jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met
persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen
zijn. Jongeren leren sociale en creatieve
vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en
kans maken op een beter leven.
Jezus deed ons de werken van barmhartigheid
voor. Met Pasen vieren we zijn ultieme daad van
barmhartigheid: Hij gaf zijn leven en stond op uit
de dood. Hij zegt: Ik ben er voor jou.
Hetzelfde zegt de organisatie die in Zuid-Afrika
kansarme kinderen helpt.
Het inspireert ons om er ook voor anderen te zijn,
persoonlijk of als gemeente.
Samen zijn we de kerk in actie: in Zuid-Afrika, in
Nederland, overal.

Aandacht voor de collecte die via de bank geregeld
moet worden: zie betaallink (iDeal) op
www.pkndebrug.nl
Muziek: orgelspel
Lied: ‘U zij de glorie’ (video)
Zending en zegen
De Heer is voor je
om je de juiste weg te wijzen.
De Heer is naast je
om je in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer is achter je
om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer is onder je
om u op te vangen als je dreigt te vallen
De Heer is in je
om je te troosten als je verdrietig bent.
De Heer is om je heen

Uw gave kunt u storten op het IBANnummer van
de ZWO NL16RABO0373709242 met vermelding
van: Zuid-Afrika.
De 2e collecte is bestemd voor het algemeen
onderhoud.
Berichten voor de gemeente
De bloemen gingen op 14 maart als groet en ter
bemoediging naar br. Dirk Vervoorn.
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Overleden
Op 30 maart overleed br. Aad van Cappellen na
een kort ziekbed door de ziekte ALS. Hij werd 66
jaar. De dankdienst voor zijn leven vindt in onze
kerk plaats op 3 april om 11.00 uur.
Gedenken wij in onze gebeden zijn familie, in het
bijzonder echtgenote Annette.
Voorbeden
Voor de diensten 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.
De diensten in de komende weken
De diensten zullen voorlopig alleen digitaal
worden uitgezonden. Ieder van ons hoopt op
snelle afname van het probleem.
Henk Hoogendoorn
Dominee Otto afwezig
In de eerste twee maanden hebben we veel gedaan
met elkaar. Ondanks dat we we elkaar nog niet
kunnen zien, ontmoeten en bezoeken, is er
rondom de vieringen veel gebeurd: we hebben
samen mooie liederen en lezingen opgenomen, en
in de dienst samen de vieringen ingevuld. Daar
ben ik heel dankbaar voor. Ook in het pastoraat
hebben we veel gedaan met elkaar. Naast de drie
overlijdens, waarvan ik bij twee gemeenteleden de
afscheidsdienst mocht verzorgen, heb ik intensief
contact mogen hebben met een zeer actieve groep
contactpersonen en ouderlingen. De
samenwerking met de commissie Erediensten
rondom het Avondmaal vond ik ook heel fijn en
verbindend. Ik heb me in mijn werk de afgelopen

weken gedragen gevoeld, door de gemeente en
door God. Daar ben ik dankbaar voor.
Na een drukke eerste tijd neem ik in de week na
Pasen even wat gas terug om toe te komen aan
mijn overige werkzaamheden. Door de drukke
paastijd en de uitvaarten ligt er nog het nodige
andere werk (pionierbegeleiding en MijnKerk.nl),
dat ik graag de komende tijd meer aandacht wil
geven. Dat betekent dat ik in de komende week
niet beschikbaar ben, behalve natuurlijk in geval
van nood. Het pastoraal spreekuur op dinsdag gaat
ook gewoon door. Aangezien ik twee zondagen na
Pasen niet voorga denk ik dat ik die ruimte ook
kan nemen. Ik hoop van harte op uw begrip en
wens u gezegende Paasdagen toe.
dominee Otto
Digitale collecte
Op de website en onder de Livestream op YouTube
is een betaallink te vinden om op een makkelijke
en veilige manier uw bijdrage voor de digitale
collecte over te maken.
Velen van u maken hier al gebruik van, onze grote
dank hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven)
rekenen?
Geld overmaken op de bekende IBAN-nummers
blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646
Hartelijk dank voor uw bijdragen!
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