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ZONDAGSBRIEF 30 OKTOBER 2022
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

WINTERTIJD

kerk via de zondagsbrief, de mededelingen en
kerkblad Kontakt.
Groeten,De kerkenraad.

Thema: Genesis 19: 1 - 11 In Christus
is man noch vrouw.
Beste gemeenteleden,
Vanuit de media en om ons heen zien we weer
verontrustende berichten over Corona
besmettingen. Ook vanuit de kerkelijke
communicatie is een bericht gekomen met een
handreiking voor de komende periode met
risico op stijgende besmettingen.
Het is absoluut het uitgangspunt dat de
kerken openblijven maar daar zullen we wel
de verantwoordelijkheid in moeten nemen.
De handreiking geeft 4 fasen aan met
bijbehorende adviezen en maatregelen die in
Kontakt van november na te lezen zijn.
We zitten nu in Fase 2 waar we preventieve
maatregelen nemen om de besmettingskans
zo laag mogelijk te houden. Steekwoorden
hierin zijn de basis hygiëneregels handhaven,
ventileren, geen handen schudden, desinfectie
pompje beschikbaar stellen, zo mogelijk
digitaal vergaderen en afstand houden bij
bezoek.
Blijf thuis bij klachten en volg de dienst
digitaal ook als u twijfelt of in aanraking bent
geweest met iemand die corona heeft.

Voorganger: Ds. J. P. van den Hout, R’veer
Organist:
Cedrik Kerkdijk
Lector:
Brenda Kerkdijk
Orgelspel
Kerkenraad komt binnen
Stilte
Mededelingen
Welkom (voorganger)
We zingen: NLB 210: 1, 2
Stil gebed – bemoediging en groet
Klein Gloria
We zingen: Psalm 91: 1
Apostolische leefregel: Galaten 3: 27v.
“door het geloof en in Christus Jezus bent u
allen kinderen van God. 27 U allen die door de
doop één met Christus bent geworden, hebt
u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden
of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of
vrouwen – u bent allen één in Christus
Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort,
bent u nakomelingen van Abraham,
erfgenamen
volgens de belofte.
We zingen: NLB 970: 1, 3, 5

Respecteer elkaar in het maken van keuzes.
Vanuit de kerkenraad zullen we u op de
hoogte houden van de maatregelen voor onze
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Inleiding op lezingen
Collecte noodhulp Pakistan.

Gebed om Verlichting met de Heilige
Geest
Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing 1: Genesis 19: 1 - 11
We zingen: NLB 1009: 1, 2
Schriftlezing 2: Lucas 18: 1 – 8
We zingen: Psalm 146: 1, 5
Verkondiging

Maar liefst 33 miljoen mensen in Pakistan zijn
getroffen door de hefstigste regens ooit. Grote
overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van
het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden
gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten
zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen.
Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of
zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het
leed is onbeschrijfelijk en de nood is hoog. En als
het water straks weg is, dreigt honger, want de
oogsten zijn vernietigd.
Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in
Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers
om te voorzien in hun onmiddellijke
levensbehoeften.
. gezinnen krijgen een voedselpakket
. inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor
hun vee
De dringende vraag is: wilt u hieraan bijdragen
met een gulle gift?
U kunt uw gave ook overmaken op het
ibannummer van de ZWO:
NL16RABO0373709242 met vermelding van:
noodhulp Pakistan.
De tweede collecte is bestemd voor Algemeen
onderhoud van onze eigen kerk.

Berichten voor de gemeente
Op 16 oktober gingen de bloemen naar Yvonne
van Elderen en haar begeleiders van Open
Door. Ze heeft haar enkel op twee plaatsen
gebroken.
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

We zingen: Ev LB 246: 1, Ik bouw op U
Geloofsbelijdenis
We zingen: Ev Lb 246: 2, 3
Mededelingen – Dank en voorbeden – stil
gebed – Onze Vader
Zingen: NLB 793: 1, 2, 3 – Melodie: Wat de
toekomst brengen moge/ Vreugde Vreugde.
Zegen:
Gezongen: amen, amen, amen.
Collecten:
1.
2.

KIA Noodhulp Pakistan
Alg. onderhoud

Pastoraat
Ds. van der Linden heeft de komende week
vakantie.
Woensdag 2 november a.s. hebben we weer
onze gezellige koffieochtend, vanaf 10.00 uur.
Komt u ook? Het is voor iedereen die het leuk
vindt om een gezellig praatje te maken onder
het genot van een kopje koffie..
Loop eens gezellig binnen.
Hopelijk tot ziens.
Het koffieteam
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Een gesprekskring
In de samenvatting van de gespreksavonden,
die in het vorige nummer van Kontakt stond,
wordt bij één van de thema’s vermeld het
inzetten op mogelijkheden voor
gesprekskringen.
Onlangs kwam een boekje uit: Vensters op het
Onze Vader. Daarin zijn liederen en
schilderijen opgenomen, geïnspireerd door de
Iona-gemeenschap. Samen met enkele teksten
nodigen zij uit tot een gesprek over
onderdelen van het Onze
Vader. Gemeenteleden die de uitdaging aan
willen gaan om hiermee een gesprekskring te
starten kunnen zich bij mij melden. Samen
met hen wil ik een plan maken om in januari
te beginnen. Graag een berichtje naar
hhoogendoorn15@gmail.com of een
telefoontje naar 06 364 224 05.
Henk Hoogendoorn

Beste gemeenteleden,
Zoals u wellicht al in kontakt heb gelezen willen
we een aktie voor de voedselbank houden, daar dat
hard nodig is.
Steeds meer mensen moeten er helaas gebruik van
maken.
U kunt op zondag 13 en 20 november uw
produkten inleveren bij de deur, waar er iemand
staat om ze in ontvangst te nemen.
Het is fijn te weten dat de mensen die het hard
nodig hebben rond de feestdagen iets extra’s
krijgen.
En ook mooi omdat het jaarthema van de PKN Aan
tafel is, en aan tafel zonder iets te eten is niets.
Het lijstje staat in kontakt met de produkten die ze
graag willen hebben, maar uiteindelijk is de keuze
aan u, en mag u zeker ook andere houdbare
produkten
Inleveren. Mogelijk heeft u nog iets in de
voorraadkast staan.
Vast hartelijk bedankt,
Namens de activiteitencommissie;
Marjanne, Dieter en Ellis.

Bericht van de Diaconie
In het voormalige NH hotel zullen de komende 12
maanden 238 Oekraïense vluchtelingen en
statushouders verblijven.
Vluchtelingenwerk Waalwijk heeft ondersteuning
nodig voor met name de Oekraïners.
Gedacht wordt aan het ondersteunen van
activiteiten, hulp bieden en informatie
verstrekken.
Georgia Bouga van Vluchtelingenwerk Waalwijk
wil graag informatie verstrekken.
Haar email adres is gbouga@vluchtelingenwerk.nl
Het telefoonnummer van Georgia is 06-51848348.
Het is fijn om op deze manier de gasten van NH
hotel te mogen ondersteunen.
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