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Voor de nieuwsbrief: 
Het is alweer even geleden dat we een 

kernthema van Samen Jong gemeente zijn met 

alle generaties hebben overdacht in de viering. 

Komende zondag sluiten we die reeks af met 

het zesde kernthema: beste buren zijn. In ons 

omzien naar elkaar en in het vele 

vrijwilligerswerk hebben we best wat met onze 

‘buren’. Maar hoe kijken we tegen de 

samenleving aan? Waarin liggen 

aanknopingspunten om voor de samenleving 

relevant te zijn en een interessante 

gesprekspartner? We gaan daarover nadenken 

aan de hand van het verhaal van de 

ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse 

vrouw. Een ongelofelijk intrigerende 

ontmoeting. Hoe benadert Jezus haar? Hoe 

ziet Hij haar? En wat kunnen we daarin van 

Hem leren? 

Voorganger: ds. Otto Grevink 

Organist: Henk Hoogendoorn 

Ouderling: Matty Zoutewelle 

Diaken: Robert Nederveen 

Lector: Francijn van Eersel 

Voorbeden: Francijn van Eersel 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Samenzang: Psalm 72: 1,7 (De nieuwe 

psalmberijming) 

1. God, laat de koning goed regeren, 

met recht en met beleid. 

Wil hem de wijze wetten leren 

van uw gerechtigheid. 

Dan zal uw volk in vrede leven, 

dan wordt er recht gedaan 

verdrukten zal hij redding geven, 

verdrukkers pakt hij aan. 

2. Laat iedereen de Heer bezingen, 

de God van het verbond. 

Hij, Hij alleen doet grote dingen, 

bazuin zijn glorie rond! 

Zijn naam gaat elke naam te boven; 

breng Hem voor eeuwig eer. 

Laat alles wat bestaat Hem loven. 

Ja, amen, prijs de Heer. 

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) 

Samenzang: ‘Wij zagen hoe het spoor van 

God’ (lied 1000: 

https://www.youtube.com/watch?v=tqWD6Y_

ohl0 (video)) 

Gebed om ontferming (Kyrië) 

Loflied (Gloria): ‘Alle eer en alle glorie’ (lied 

305: 1,2,3) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Bennie 

Kinderlied: 

 

Lezing uit de Bijbel: Johannes 4: 1-42 

Samenzang: ‘U kennen, uit en tot U leven’ 

(lied 653: 1,3,7) 

Overweging 

Samenzang: ‘Wat vraagt de Heer nog meer 

van ons’ (lied 992: 1,2,3,4) 

Hart van het huwelijk van Dario Claassen 

en Hanna de Bruin (28-12-22) op het 

gedenkbord 

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

 
Onze Vader – samen in de kerk en thuis  
 
Collecten en muziek 
 
Slotlied: ‘Heb dank, o God van alle leven’ (lied 
315: 1,3) 
 
Wegzending en zegen 
Beantwoord: Ja amen ja Halleluja 
 
Orgelspel 
 
Collecte  
1.Armoede in Nederland (KIA) 
2.Diaconie 
3.Steuncollecte kerk 
 

2023 een nieuw jaar.  
Hoe gaat dit jaar er uit zien: voor ons, voor de 
kerk, voor de samenleving? De titel van de 
visienota van de Protestantse Kerk is in de 
afgelopen tijd  meer dan actueel gebleken: Van U 
is de toekomst. Bij alles wat tegenvalt en anders 
loopt dan gedacht, weten we dat de toekomst in de 
hand van God is. We weten niet wat het nieuwe 
jaar ons brengt. Maar we geloven in delen en 
vertrouwen er op dat God ons werk wil zegenen. 
Dan zal er genoeg zijn voor velen. 
Hierbij willen wij u dankzeggen voor uw gulle 
gaven in het afgelopen jaar en hopen weer op u te 
mogen rekenen in dit nieuwe jaar. Want samen 
zijn wij de kerk in actie! 
 
De eerste collecte van deze zondag is bestemd 
voor:  armoede in Nederland. 
Door de torenhoge inflatie en de fors gestegen 
energieprijzen komen steeds meer mensen in 
Nederland in de problemen. Volgens schattingen 
leven in 2023 ruim 800.000 mensen in ons land 
onder de armoedegrens, onder wie ruim 200.000 
kinderen. Het aantal aanvragen bij de Voedselbank 
steeg in het afgelopen jaar met 22 procent. Kerk in 
Actie wil samen met de Voedselbank mensen in 
acute nood helpen door voedselpakketten te 
maken en die in heel Nederland uit te delen. 
Daarnaast helpt men samen met 
SchuldHulpMaatje mensen uit de schulden te 
komen. Uw gave voor dit doel kunt u ook 
overmaken op het IBANnummer van de diaconie 
NL38RABO0373709234 met vermelding 
van Armoede in Nederland. 
De tweede collecte is bestemd voor de diaconie. 
Diaconie-/ZWOgroep de Brug 
 
Berichten voor de gemeente 
Op 1 januari gingen de bloemen als groet naar dhr. 
D.J. Kraal.  
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  
 
Correctie gegevens in Kontakt voor de 
kerkautodienst 
Het telefoonnummer van dhr. D. Vervoorn is  
0416-277639. 

Henk Hoogendoorn 
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Beste gemeenteleden, 
 We willen u en jou graag uitnodigen op een extra 
gemeenteavond op dinsdag 17 januari om 
20.00u in onze kerk. 
Onze situatie bekijkend, vinden wij als kerkenraad 
dat we een aantal zaken met u en jou als gemeente 
willen delen. Ook onze kerk komt niet uit onder 
hoge energieprijzen en de inflatie. We zijn 
genoodzaakt om de financiële zaken goed onder de 
loep te nemen en een aantal besluiten te nemen. 
Kijkend naar het toekomsttraject dat we als 
gemeente in willen gaan, hebben we iedereen nodig 
en daarbij vinden wij een stuk communicatie heel 
belangrijk. 
We hopen dat we u en jou zien op de gemeente 
vergadering, wees betrokken en denk mee. 
 Groeten vanuit de kerkenraad, 
Brenda Kerkdijk 
 
 
VVB 
Denkt u nog aan uw VVB betaling voor 2022 of een 
belastingvoordeel als u 2023 nog dit jaar betaalt? 
Maak uw bijdrage over op bankrekening 
NL67 RABO 0373 7346 11 t.n.v. Gereformeerde Kerk 
Sprang-Capelle. 
Uw toezegging voor 2023 kunt u mailen 
naar penningmeester@pkndebrug.nl  
o.v.v. uw naam en  “Mijn VVB toezegging 2023 
bedraagt €....” 
 
Erwin Korver, boekhouder 
Johan de Bont, penningmeester 
 
Vakantieweek 
Ook dit jaar organiseert de Interkerkelijke 
Stichting Vakantieweek Lichamelijke 
Gehandicapten in het Land van Heusden en Altena 
en de Langstraat een vakantieweek, te houden in 
"Het Nieuwe Hydepark" in Doorn in de week 
van 25 maart t/m 1 april 2023. 
De eigen bijdrage voor deze vakantieweek in 2023 
bedraagt € 500,= p.p., inclusief een reünie die in 
oktober 2023 zal plaatsvinden. Ook jongere 

mensen met een lichamelijke beperking kunnen 
hieraan deelnemen.  
U kunt zich hiervoor opgeven tot 9 januari a.s. 
! bij Jenny Verhagen, tel 06-44574139. 
Alle aangemelde personen ontvangen persoonlijk 
bericht van de stichting. 
 
Van het Vakantiebureau is de gids "aanbod 
diaconale vakanties van Het Vakantiebureau in 
2023" ontvangen. Deze is bedoeld voor zowel 
senioren met een zorgbehoefte als senioren zonder 
zorgbehoeften. Deze gids heb ik ter inzage 
achterin de kerk gelegd. 
Jenny Verhagen 
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