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ZONDAGSBRIEF 20 NOVEMBER 2022
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Eeuwigheidszondag – Gedachtenis
van de overledenen
Beste gemeenteleden,
Het RIVM heeft aangegeven dat de ‘coronameter’
verschoven is van Fase 1 naar fase 2.
Dit betekent dat de impact op de samenleving en
de druk op de zorg is verhoogd.
Om besmettingen tijdens de kerkdiensten te
voorkomen vragen we de basisregels te volgen:
• Was zo veel mogelijk uw handen
• Hoest en nies in uw elleboog
• Bij klachten; doe een zelftest en/ of blijf
thuis
Bij de ingang staan de pompjes om uw handen te
desinfecteren.
Hou afstand en laat een stoel vrij als dat gewenst
is, geef dit aan, zo zien we om naar elkaar.
Dank namens de kerkenraad.
Nu het herfst is, voelen veel mensen wat en wie we
missen. Een kaarsje aansteken, juist wanneer het
steeds donkerder wordt, past daarbij. We willen
dat zondag ook met elkaar doen. Rondom de
gedachtenis van gemeenteleden die in het
afgelopen jaar zijn overleden, en die we bij name
en met familie noemen. Rondom het gedenken
van mensen die lijden, en kinderen in het
bijzonder. Rondom het herinneren van hen die
vanwege hun geloof vervolgd worden. En rondom
onze eigen persoonlijke gedachtenis, waarvoor we
zelf een kaarsje kunnen aansteken.
We lezen daar psalm 121 bij. Een pelgrimslied,
vermeldt de Bijbel. Wat dat betekent en hoe God
ook bij dit moment van gedenken is, wil ik met u
delen in de preek. De Cantorij zingt. De commissie
erediensten is betrokken bij het voorbereiden van
de dienst.

Voorganger:
Organist:
m.m.v. de `
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Voorbeden:

ds. Otto Grevink
Cedrik Kerkdijk
Cantorij o.l.v. Corine Vreeken
Willie Verhoef
Jenny Verhagen
Marjanne Dekkers
Dieter Verbeek

Welkom en mededelingen
Samenzang: ‘Die chaos schiep tot
mensenland’ (lied 322)
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
Klein Gloria: ‘Ere zij de Vader en de Zoon’
(lied 195)
Gebed om ontferming (Kyrië)
Loflied (Gloria): ‘Groot is uw trouw, o Heer’
(lied 885:1)
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Bennie
Kinderlied: ‘God, soms is het donker’ (lied
854:
https://www.youtube.com/watch?v=scDOAZ7
FPrw)
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Lezing: Psalm 121
1Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
2Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.
4Nee, Hij sluimert niet|
Hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
5De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
7De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,
8de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
Lied: ‘Heer geef vleugels dat ik reis’ (lied 798:
Cantorij: 1,3,5; Allen: 2,4)
Overweging
Samenzang: ‘God zal je hoeden’ (lied 426: 1e
keer Cantorij; 2e en 3e keer allen)

Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.
God, U kent de namen van de mensen die we
missen. We delen de verhalen van wie ons
dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen
weer tegen. God, U bent de Vader van het
leven, voor altijd.
Wie huilt er onze tranen?| Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen? Christus, Hij
alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!
We noemen de namen van onze overleden
gemeenteleden (gemeente staat)
Henk Braspenning, 86 jaar oud
Overleden 12 april 2022
Aly Louwerse, 92 jaar oud
Overleden op 19 mei 2022
Rina van Gijzel-Rosenbrand, 91 jaar oud
Overleden op 15 september 2022
Nellie Westerink-van Loon , 92 jaar oud
Overleden op 15 oktober 2022

GEDACHTENIS
Inleiding

We zingen de geloofsbelijdenis (lied 340b)
(gemeente staat)

Liedtekst: ‘De mensen die we missen’
God, U kent de namen van de mensen die we
missen; geliefden, die nog steeds met ons
verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw
vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de
tijd.
God, U kent de namen van de mensen die we
missen; geliefden, die zo hoorden bij ons
leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw
tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons
hart.

We herinneren en gedenken
Henk Braspenning, 86 jaar oud
We zingen: ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’
(EB 357)
Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugde,
bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij u alleen.
Aly Louwerse, 92 jaar oud
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We zingen: ‘Abba Vader’ (lied 886)

Er worden nog twee kaarsen aangestoken:

Abba Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Één door Angelique Sterrenburg voor alle
mensen die geestelijk of lichamelijk
lijden, waarbij we met name aan de kinderen
denken.

Rina van Gijzel-Rosenbrand, 91 jaar oud
We zingen: Psalm 73 : 12 (oude berijming)

Tenslotte kunnen gemeenteleden die dat
willen een kaarsje aansteken voor
persoonlijk verlies.
Cantorij zingt: Take my life and let it be

12 'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn Toeverlaat,
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw Heerlijkheid.
Nellie Westerink-van Loon , 92 jaar oud
We zingen: psalm 68: 10 (oude berijming)

De andere door Dirk Vervoorn voor
vervolgde christenen en voor hen die voor
hun geloof gestorven zijn.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, steeds
na ‘zo bidden wij u allen tezamen’ afgesloten
met:

Onze Vader – samen in de kerk en thuis
(meeprojecteren voor gasten)

Onze Vader die in de hemel zijt,
10 Geloofd zij God met diepst ontzag!
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Met Zijne gunstbewijzen;
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Die God is onze zaligheid.
En vergeef ons onze schulden
Wie zou die hoogste Majesteit
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
Dan niet met eerbied prijzen?
En leid ons niet in verzoeking,
Die God is ons een God van heil;
maar verlos ons van de boze.
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Want van U is het koninkrijk
Ons 't eeuwig, zalig leven;
en de kracht en de heerlijkheid
Hij kan, en wil, en zal in nood,
in eeuwigheid. Amen.
Zelfs bij het naad ‘ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
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Collecten en muziek
Slotlied: ‘Eens als de bazuinen klinken’ (lied
769: 1,5)
Wegzending en zegen
We zingen Ja, amen ja, hallelujah
Collecten:

1-Kerk
2-Exploitatie

Berichten voor de gemeente
Op 13 november gingen de bloemen als groet naar
fam. Boersma.
De gezondheid van mw. J.A. Mandemakers-de
Koning is zorgelijk. Genezing voor de vastgestelde
problemen is niet mogelijk. Gedenken we haar en
haar man in onze gebeden.
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven
door mij te bellen (06 36422405) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
Pastoraat
Contactgegevens Ds. van der Linden: telefonisch
06 83446753; e-mail dsgvanderlinden@gmail.com
Henk Hoogendoorn
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 Ionagemeenschap. 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 actie 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
producten 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 producten die
ze graag willen hebben, maar uiteindelijk is de
keuze aan u, en mag u zeker ook andere houdbare
producten inleveren. Mogelijk heeft u nog iets in
de voorraadkast staan.
Vast hartelijk bedankt,
Namens de activiteitencommissie;
Marjanne, Dieter en Ellis.
Beste gemeenteleden.
U heeft bij Kontakt een groene bestellijst gekregen
voor de kerstmarkt. Hierop mag u een kerststuk of
lekker eten bestellen.
De lijsten moeten uiterlijk 20 november in ons
bezit zijn, dus willen wij u er hierbij aan
herinneren de lijst mee naar de kerk te nemen en
in de doos achter in de kerk te deponeren.
Er staat ook een bestellijst op de website. Die u uit
kunt printen en ingevuld in de doos kunt stoppen.
We hebben de bestelling graag op de lijst.
Hopelijk zijn er veel mensen die meedoen.
Op 9 december kunt u dan uw bestelling op
komen halen. U kunt koffie of thee met gebak
komen gebruiken. Of liever een advocaatje of een
glühwijntje? Het kan allemaal.
Onder het genot van het lekkers klinken er
kerstliederen van de Golfbrekers, en maken wij
intussen uw bestelling klaar.
Bedankt vast,
De activiteitencommissie

Versterking fototeam
Het web team is op zoek
naar fotografen-versterking.
Wie vindt het leuk om bij
bijzondere diensten
wat foto's te maken voor op
de website.
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Bij belangstelling of vragen graag een berichtje
naar Louise van Elderen: jlvelderen@gmail.com
Ook willen we nogmaals een oproep doen om bij
gebeurtenissen buiten kerkdiensten om zelf foto's
te maken en naar Louise te sturen, zodat zij ze op
de website kan zetten.

Met het thema ´zie mij aan´ willen we
benadrukken dat naar elkaar luisteren het begin
kan zijn van begrip. En willen we ons goede
voorbereiden op de komst van de Messias dan is
begrip voor elkaar noodzakelijk.
Plaats: kerk De Brug en tijd: 17.00 uur.
Willemien van Bragt en Jan de Gruijter

We denken aan bijvoorbeeld de koffieochtenden,
kindernevendiensten, jeugdkerk,
bloemschikkingen, etc.
Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat
de activiteiten zichtbaar blijven voor de hele
gemeente.
Foto's kunnen gestuurd worden
naar: jlvelderen@gmail.com
OPROEP MEDEWERKERS ALPHA-CURSUS:
Vanaf januari 2023 willen we in de gemeente
Waalwijk een nieuwe Alpha-cursus starten. De
Alpha-cursus is een laagdrempelige cursus over
het christelijke geloof. We zijn nog op zoek naar
enthousiaste cursusleiders, die deze cursus met
ons willen voorbereiden en geven. Ook zijn we nog
op zoek naar mensen die voor en tijdens de
cursusavonden willen bidden (individueel of in een
groepje) en mensen die maaltijden willen
verzorgen. Voor meer informatie zie www.alphacursus.nl of mail/bel Marijn van Zelst. Wil je deze
cursus mee leiden, bidden of koken, meld je dan
aan bij Marijn van Zelst
(marijnvanzelst@hotmail.com/06-38253542).
Advent vespers in kerk De Brug
Vanaf zondag 27 november houden we weer 4
adventsvespers. De vespers zijn een samenwerking
van de katholieke en protestantse parochies van
Waalwijk en Loon op Zand.
Het thema is: Zie mij aan.
In de coronatijd is duidelijk geworden dat er in
onze maatschappij een tweedeling bestaat. Triest
is dat tegenstanders niet meer met elkaar spreken,
elkaar verketteren en niet meer zien.
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