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ZONDAGSBRIEF 24 APRIL 2022
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voorganger: ds. H.J.G. Vlag, Amersfoort
Organist: Jos Dekkers
Lector: Jan de Gruijter
Thema
Het is vandaag de tweede zondag van Pasen.
Wij lezen over Thomas, die bewijs wilde van
Jezus’ opstanding en in de ontmoeting met
Jezus zijn geloof vond.
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door ouderling van
dienst
Stil gebed, bemoediging en groet
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de
Eeuwige,
Allen:
die liefde is en grond van ons
bestaan,
Voorganger: die genadig is en ruimte geeft,
Allen:
die ons verlicht en draagt.
Amen
Voorganger: Genade, goedheid en vrede voor
u van God onze Vader en van Jezus Christus
onze Heer, door de Heilige Geest
Allen:
Amen.
Klein Gloria: Lied 195
Drempelgebed
Samenzang Lied 283: 1, 2, 3
Kyriëgebed
Glorialied: 305:1
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om het licht van de Heilige Geest

Voorganger: Kom Schepper Geest en
vernieuw ons
Allen:
Onze geest heeft uw licht
nodig
Voorganger: Onze wil uw kracht
Allen:
Onze ziel uw vrede
Voorganger: Wees werkzaam in ons leven
Allen:
En zuiver ons van wat
onzuiver in ons is
Voorganger: Vernieuw ons naar het beeld van
Jezus Christus
Allen:
Door het licht van uw Heilige
Geest. Amen.
Kindermoment
Kinderlied:
*Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het
licht. Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem
zijn wij gericht.
*Wij geven Gods verhalen door, en wie zich open
stelt, ervaart misschien een beetje licht, door wat
er wordt verteld.
*Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft zijn
verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar, het is
voor allemaal.

Eerste schriftlezing: Psalm 116 door lector
Antwoordlied: 791: 1 en 6
Tweede schriftlezing: Johannes 20: 24-31
Antwoordlied: 333
Kom, Geest van God, maak onze harten open,
Dat Christus bij ons woning vindt. (2x)
Verkondiging
Samenzang: 653: 1, 2, 11
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Collecten

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

Dankgebed
Voorbeden, na iedere gebedsintentie zingen
allen:

Stil gebed
Onze Vader
UITLEIDING
Samenzang: 642: 1, 3, 8
Zending en zegen, afsluiten met een gezongen
ja amen ja halleluja.
Orgelspel
Collecten
1Eigen Jeugd
2Alg. onderhoud
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 17 april gingen de bloemen als groet naar fam.
Van Peer.
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
Steun voor Oekraïners
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>
Dit bericht wordt ook opgenomen in Kontakt.
Zodra er nieuwe verzoeken worden ontvangen zal
dat in de zondagsbrief worden gemeld.
Schoonhouden kerkgebouw “De Brug”
Na 10 jaar schoonmaak van het kerkgebouw heeft
Louise van Elderen besloten om hiermee te
stoppen in verband met haar overige
werkzaamheden. (Dank je wel Louise)
De kerkrentmeesters zijn op zoek naar vervanging
van deze bezigheid die wekelijks ongeveer 3 uur
tijd kost en beloond wordt met een
vrijwilligersvergoeding. Misschien wilt uzelf aan de
slag of kent u iemand die beschikbaar is om deze
werkzaamheden op zich te nemen.
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.
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

