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ZONDAGSBRIEF 2 JANUARI 2022
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voor de diensten daarna t/m 9 januari willen
we degenen die de dienst niet thuis via
livestream kunnen volgen in de gelegenheid
stellen aanwezig te zijn. Zij hoeven zich niet
vooraf aan te melden.

Andere gemeenteleden vragen we de
dienst thuis digitaal te volgen.
Er is dan dus ook geen kindernevendienst en
geen oppas.
De basisregels voor aanwezigen in de kerk
blijven: Bij binnenkomst graag afstand
houden, het mondkapje dragen als u zich
verplaatst. In de kerk twee stoelen vrijhouden
tussen de families.

GEBED BIJ DE OPENING VAN HET WOORD
KINDERMOMENT
God wil jou laten schitteren. Wie wil jij laten
schitteren? Jij mag ook schitteren!
Kies een mooie foto uit van jezelf of van iemand
anders die jij wilt laten schitteren! Beplak de foto
met glitters of bewerk de foto op je computer of
telefoon. Wil je het ons laten zien? Stuur je foto
naar mij! Dat kan via whatsapp op 06-53449021
We luisteren naar het lied De wijzen, de wijzen
(520)
https://youtu.be/qHJKcFQa8uU
SCHRIFTLEZING OT Jesaja 60:1-6

Voorganger: Mevr. Drs. J. Weigand- Timmers,
Ermelo
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Marjanne Dekkers

1E ZONDAG VAN DE EPIFANIE
Orgelspel
VOORSTELLEN
PSALM 72: 1 en 2– Geef Heer de koning uwe
rechten
https://youtu.be/9mNZJxlZ4ic

LIED 216 – Dit is een morgen
https://youtu.be/YXq1b1mCBt8
SCHRIFTLEZING NT
Efeziërs 3: 1-12
Matteüs 2: 1-12
LIED 919: 1, 3 en 4 – Gij die alle sterren houdt
https://youtu.be/m1V7neqB6ds
VERKONDIGING
Thema: Sta op en schitter!

STIL GEBED
BEMOEDIGING EN GROET
GEBED VAN TOENADERING
GENADEVERKONDIGING
GLORIALIED
864: 1 en 5 – Laat ons de Heer lofzingen
https://youtu.be/4FnDGNkit_c
LEZING VAN DE LEEFREGEL
LIED
DIENST RONDOM HET WOORD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

LIED 511: 1, 2, 3 en 7 - Door goede machten
trouw en stil omgeven
https://youtu.be/GEcQD-EFOZA
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
U kunt uw voorbeden aan mij doorgeven voor of
tijdens de dienst via
Whatsapp op 06-53449021
Afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader
INZAMELING VAN GAVEN
SLOTLIED - LIED 416: 1, 2, 3 en 4 – Ga met
God en Hij zal met je zijn
https://youtu.be/KRLuDtUqVxU

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 IBANnummers blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

WEGZENDING EN ZEGEN
Beantwoord met lied 415: 3 Amen, amen, amen
https://youtu.be/KRLuDtUqVxU vanaf 1:00
Orgelspel
Collecten
1.
Speciale diensten
2.
Alg. onderhoud
Berichten voor de gemeente
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.
Henk Hoogendoorn

