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ZONDAGSBRIEF 17 APRIL 2022
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Aanvang 10.00u
Pasen
Het is Pasen. En we kunnen het voor het eerst
in 3 jaar weer samen vieren. Niet in 2020 en
2021, maar nu wel weer. We zijn blijven vieren,
omdat we geloven dat er hoop is, en dat liefde
sterker is dan alles wat ons kan overkomen.
Dat vieren we vandaag ook weer, in de kerk,
en thuis via de livestream. Hoe kan dat geloof
in de opstanding van Jezus ons helpen in alles
wat we meemaken, en om ons kerk van de
toekomst te laten zijn? Van harte welkom,
aanstaande zondag vanaf 10.00u.

Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Henk Hoogendoorn
Ouderling: Jan Korver
Diaken: Kees van Eersel
Lector: Francijn van Eersel
Vooraf: samenzang (vanaf 9.45u)
‘O vlam van Pasen, steek ons aan’ (lied 637):
1,2,3,4
‘Volg het spoor’ (video)
‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en
gegeven’ (lied 632): 1,2,3
‘De steen is weg – Foetsie!’ (video)
‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’ (lied 642): 1,4,7,8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst
Bloemschikking
Pasen 17 april 2022. Johannes 20: 1-18
Waar de toekomst gesloten leek door de dood
van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer
helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan!
En daarmee lijkt alles gezegd. De
puzzelstukjes vallen op z’n plek. De stappen
die we de afgelopen zes weken hebben gezet
hebben ons bij de vreugde en verwondering
van de volgelingen van Jezus gebracht. Het
einde werd een nieuw begin, van waaruit we
ons richten op de toekomst.
Een nieuw begin, een nieuwe lente. De groene
takken staan in bloei. De schikking bloeit.
De aarde zit boordevol hemel en elke struik
hoe gewoon ook staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoenen
uit. De rest zit eromheen en plukt bramen.
Nieuw leven voor ieder die en wil zien en
geloven.
Lied: ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’ (lied
630): 1,3,4

Projectlied
Een slinger van verhalen
projectlied Veertigdagentijd 2022
Kind op Zondag
Elke zondag:
Een slinger van verhalen gaat
als teken door de tijd,
vertelt wat ons te wachten staat:
dat God zijn volk bevrijdt.
Refrein:
Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest
ontdekt: dat feest is hier!
7. Maria ziet wat God ons geeft:
een lach op ons gezicht.
Het graf is leeg, want Jezus leeft.
God maakt de wereld licht.
Refrein
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 35
Lied: ‘De Steppe zal bloeien’ (lied 608): 1,2,3:
https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd
7o

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

Schriftlezing (video): Johannes 12: 20-33
Lied: : ‘De aarde is vervuld’ (lied 650): 1,2,3,6,7

Klein Gloria: lied 195
Drempelgebed

Onze Vader – samen in de kerk en thuis

Inleiding op de dienst
Gebed om liefde
Loflied: ‘Christus, onze Heer, verrees’ (lied
624): 1,2,3
Gebed van de zondag
Bij het project met Bennie

Overweging
Lied: ‘You Raise Me Up’ (paasvideo koor en
combo Laudate Dominum)
Dankgebed, voorbeden(samen met Francijn
van Eersel) , stil gebed, steeds afgesloten met
gezongen.
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor
ons!

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
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en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Aandacht voor de collecte die via de bank
geregeld moet worden: zie betaallink (iDeal)
op www.pkndebrug.nl

Izaäk op Palmpasen. De preek heb ik apart
gezet, en is hier terug te kijken:
https://www.youtube.com/watch?v=vFj3E03lfE. Hartelijk dank voor de reacties. Die
zijn altijd fijn om me te sterken en te
scherpen.
ds. Otto Grevink

Lied: ‘U zij de glorie’ (lied 634): 1,2
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
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
Preek vorige week
Vorige week kreeg ik veel reacties op mijn
overwegingen bij het verhaal van het offer van

Collecten
1Libanon
2Kerk
Alles komt goed?! Dat is een vraag die met
Pasen een antwoord wordt.
Jezus ' opstanding laat zien dat er een nieuw begin is.
In dat vertrouwen geloven we dat alles goed komt.
Het doel van de "Paas"collecte van vandaag is:
Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet.
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk
in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien.
Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede,
trauma's en geweld ontnemen jongeren - Syrische
vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk
perspectief op een betere toekomst. Ouders halen
hun kinderen al jong van school, omdat ze moeten
werken of omdat er geen geld meer is voor hun
opleiding. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt
kwetsbare tieners uit deze wijk op. Zij krijgen
huiswerkbegeleiding, een vaktraining en
psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een
partijtje tafelvoetbal of airhockey. "Veel jongeren hier
zijn het doel in hun leven verloren door alle misère"
vertelt de directeur van het centrum. Wat kan Kerk
in Actie doen met onze bijdrage?
Voor € 30,= per maand krijgt een jongere
huiswerkbegeleiding;
Voor € 35,= per maand krijgt een jongere
vakopleiding timmeren;
Voor € 120,= per jaar krijgt een jongere psychosociale
hulp.
U kunt uw gave voor dit doel overmaken op het
ibannummer van de ZWO
NL16RABO0373709242 met vermelding van: jongeren
Beiroet.
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Uw gave in de collecteschaal of de digitale betaallink
wordt evenredig verdeeld tussen dit doel en de
collecte voor de Kerk.
Het koffie drinken op Eerste Paasdag gaat niet
door.
Na overleg met een paar betrokkenen is het
verstandig om op deze feestdag de mensen niet
langer in de kerk te houden.
De verwachting is dat er ook weinig belangstelling is.
Zondag 24 april jeugdkerk!
Op zondag 24 april is er weer een jeugdkerk. Het
thema van deze bijeenkomst is 'positief zijn in
moeilijke tijden'. Er is veel ellende in de wereld en er
komt een hoop op ons af. Zijn er ook nog mooie en
positieve dingen te ontdekken in deze tijd? Laten we
dit eens met elkaar bespreken!
We hopen jullie na een lange tijd weer te mogen
ontvangen in de kerk. We gaan er een gezellige en
mooie dienst van maken!
Groetjes Elseline, Erwin, Lotte & Armando
Berichten voor de gemeente
Op 10 april gingen de bloemen als groet naar fam.
Rozenbrand.
Overleden
Op 12 april overleed de heer Henk Braspenning. Hij
werd 86 jaar. Tot hij enkele maanden geleden werd
opgenomen in Tilburg woonde hij in Driessen.
De dienst van herdenken zal plaatsvinden a.s.
dinsdag 19 april om 11.00 uur in kerk “De Brug”.
Hierna wordt hij begraven op de algemene
begraafplaats aan de Tilburgseweg.
Na afloop krijgt u gelegenheid om in de aula uw
condoleances aan te bieden aan de familie.
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
Schoonhouden kerkgebouw “De Brug”
Na 10 jaar schoonmaak van het gebouw heeft Louise
van Elderen besloten om hiermee te stoppen in
verband met haar overige werkzaamheden. (Dank je
wel Louise)
De kerkrentmeesters zijn nu op zoek naar vervanging
van deze bezigheid die wekelijks ongeveer 3 uur tijd

kost. Misschien is bij u iemand bekend die op zoek is
naar werk.
Bij interesse kunt u contact opnemen met:
Jan Korver,
email:
familiekorver@home.nl
Matty Zoutewelle
email:
matty.zoutewelle@planet.nl
Namens de kerkrentmeesters: Matty Zoutewelle.
Steun voor Oekraïners
Wanneer er vooraf niet is nagedacht over de
verstandigste manier van aanpak volgt meestal een
enigszins chaotische beweging. Zo ook nu. Hierna de
stand van zaken voor zover we die in de gemeente
Waalwijk nu kunnen overzien:
Huisvesting gaat voor grote panden van de gemeente
via de gemeente. Alle panden van particulieren gaan
via https://takecarebnb.org/.
Vrijwilligers zijn nodig voor
1. inrichting en gereed maken van de panden van de
gemeente en
2. voor begeleiding van vrijwilligers.
1. gaat via de burgerlijke gemeente;
contactpersoon Rini Quirijns
<rini.quirijns@gmail.com>
2. gaat via Vluchtelingenwerk; contactpersoon Jan
van den Berg
<janpietervandenberg@gmail.com>
Bijzondere garageverkoop ten bate van vakantie
Lieve lezers,
Helpt u ook mee onze vakantie mogelijk te maken?
Het gaat over het Hyde Park, voorheen het
Roosevelthuis, waar mensen met zorgbehoeften op
vakantie kunnen. Zo een week kost voor de
deelnemers € 470, maar er komen nog heel veel
kosten bij.
Deze keer ga ik om gezondheidsredenen niet mee.
Het is dit jaar van 23 tot 30 april, maar door de
corona is er geen verkoopdag voor belangstellenden.
Dus men loopt heel veel geld mis. Daar is iets op
gevonden. Men wil een bijzondere garageverkoop
organiseren met roomboter, kaas, eieren, bloemen,
aardbeien en heel veel kadootjes. Leuk he. Het adres
is Villa Dotterbloem 12 Waalwijk bij Piet Saakes. Als
u er iets over wil weten bel mij dan 06-26854567. Het
is op vrijdag 22 en zaterdag 23 april van 10.00 tot
16.00 uur. Kom eens kijken.
Riek Verduijn

Mutaties “Kontakt”
Kindernevendienst
24 april kindernevendienst met Nienke Kerkdijk.

