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ZONDAGSBRIEF 9 JANUARI 2022
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voor de diensten 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.
Hoe lang de beperking duurt zullen we moeten
afwachten.
Voorganger: Ds. H. Tacken, Rosmalen
Organist:
Henk Hoogendoorn
Lector:
Dieter Verbeek

(bundel ‘Het liefste lied van overzee’ van Sytze
de Vries, deel 1, lied 1)
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/aan-u-vaderalle-glorie/POMS_EO_3159188
DIENST VAN HET WOORD
Moment voor de kinderen:
Gebed van de zondag:
Lezen: Jesaja 40,1-11 [door lector ]
Orgelspel: bij voorkeur de melodie van Psalm
104
(liefst tweemaal gespeeld i.v.m. vs. 1 en vs. 10)

2E ZONDAG VAN DE EPIFANIE

Lezen: Lucas 3,15-22
Lied: Lied 527 ‘Uit uw hemel zonder grenzen’
(helemaal)
Hier graag ook weer orgelspel met tekst op
beamer

Orgelspel:
Welkom en mededelingen:

Verkondiging:
Orgelspel:

VOORBEREIDING
Lied: Psalm 100 ‘Juicht Gode toe bazuin en
zing’ https://nederlandzingt.eo.nl/lied/juichtgode-toe-bazuin-en-zing-psalm100/WO_EO_16588070
Stil gebed:
Bemoediging en Groet:
Drempelgebed:
Orgelspel (kort, meditatief):
Kyriegebed:

Lied: ‘Doop’ – Sela
https://www.youtube.com/watch?v=QQ7uXd
PZqy8&t=8s
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en Voorbede:
Stil gebed:
Onze Vader (gezongen): Lied 1006 ‘Onze
Vader in de hemel’
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/onze-vaderin-de-hemel/POMS_EO_7816684

Glorialied: ‘Aan U, Vader, alle glorie’
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

ZENDING EN ZEGEN
Lied: ‘Gebed om zegen’ – Sela
https://www.youtube.com/watch?v=4FVbtVvl
SoQ (op een Nederland Zingt Dag van de EO)

Dienst 16 januari
In de dienst volgende week zal Martha de
Bont-Dank aftreden als pastoraal ouderling.
Daarnaast willen we stilstaan bij de
voorzitterswissel van de kerkenraad.

Zegen: met de melodie voor een gezongen
‘Amen’

Henk Hoogendoorn

Orgelspel

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

Collecten
1.
Kerk
2.
Diaconie
Berichten voor de gemeente
Op 2 januari gingen de bloemen als groet van
de gemeente naar mw. A.A. Louwerse.
Bedankt namens Veerle
Naar aanleiding van het bericht in de
nieuwsbrief en de voorbede in de kerkdienst
voor onze kleindochter Veerle van 5 jaar, die
alweer een zware operatie moest ondergaan
aan haar longen, (tijdens de kerstdagen),
hebben wij erg veel medeleven mogen
ontvangen. We willen iedereen bedanken voor
dit fijne medeleven. Het gaat naar
omstandigheden erg goed met Veerle en ze is
al weer thuis. We hopen en bidden dat ze nu
wel goed mag genezen.
Bedankt mede namens Veerle, Anja en Ad
Nieuwdorp
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.

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

