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ZONDAGSBRIEF 11 SEPTEMBER 2022
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voorganger: Mw. Ds. L. M. Bloklander,
Waalwijk
Organist:
Henk Hoogendoorn
Ouderling: Mw. W. Verhoef
Schriftlezing: Lector:
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Openingslied LB326 1,2,3 Van ver, van
oudsher aangereikt
Stil gebed

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Drempelgebed
Zingen: LB 326, 4,5,6

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Kyriegebed
Glorialied: Psalm 98, 1 en 3

Verkondiging
Meditatieve muziek

Gebed om de heilige Geest

Collecte
Gebeden

Bemoediging en groet
Klein gloria

Kinderlied Dit is de dag die de Heer ons geeft
Geroepen om te zingen 5;
YT:
https://www.youtube.com/watch?v=N9G0FlV
bC3A&ab_channel=OttoGrevink

Slotlied LB 425 Vervuld van uw zegen
Zegen,
Beantwoord met gezongen ‘Ja, amen ja,
halleluja’.

Gebed voor de Schriftlezing
Lezing Oude Testament Deuteronomium
30,15-20
Lezing Nieuwe Testament Lukas 14,25-33

Collecten
1Regiocollecte ‘Willem goes Brasil’
2Exploitatie
Berichten voor de gemeente

Lied: Gz 487 (Liedboek voor de kerken)

Op 4 september gingen de bloemen als groet
naar mw. F.M. van der Spek-de Haan.

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

De gezondheid van mw. C. van GijzelRosenbrand in Elzenhoven is zorgelijk. Er is
om voorbede gevraagd.
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) 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

STARTZONDAG
Hallo allemaal,
Zoals jullie hebben kunnen lezen in Kontakt
hebben we na de startdienst nog een gezellig
samenzijn, te beginnen met koffie, en daarna
een lunch.
Om gericht te kunnen inkopen willen we
graag weten hoeveel personen er blijven eten.
Heeft u dit nog niet gedaan dan nodigen wij
iedereen hiervoor nogmaals van harte uit .
U kan dit doorgeven graag vóór maandag 12
september op de lijst achterin de kerk, ook
kan het telefonisch of per mail doorgegeven
worden aan;
Willie Verhoef 06-23086248
e.mail; willieverhoefwitte@gmail.com of
Dieter Verbeek 0416-276620
e.mail; pl.verbeek@ziggo.nl
Hopelijk tot 18 september.
Met vriendelijke groet,
Marjanne Dekkers
Namens de commissie eredienst

