
  

 Zondagsbrief   

Protestantse Gemeente te Zundert

 
 
Dienst van Woord en Gebed op  Ambtsdrager: Bea kamp 
22 januari 2023 in het Van Goghkerkje Organist: Piet Guis 
Aanvangstijd: 10.00 uur Gastheer: Rinus Varenhout 
Voorganger:  Mevr. ds. T. Veldhuizen  Uitgangscollecte: Missionair werk 
 

 
Orde van dienst 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen  
Aanvangslied 975, 1, 2 en 3 
 
Votum en groet 
Lied 501 (ELB) 
 
Kyriëgebed 
Glorialied 33, 1 en 4 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezing: Johannes 10, 16 
Lied: 967, 2 en 3 
 
Lezing: Johannes 17, 20 - 23 
Lied 969 
 
Verkondiging   
orgelspel 
Lied 974, 1 en 2 
 
Dienst der gebeden 

- Dankgebed 
- Voorbeden 
- stil gebed 
- Onze Vader 

 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: 418 
Zegen 
 

 
 

 
 

 
Mededelingen 

 
Meekijken of luisteren via de kerkom-
roep op Kerkomroep.nl  
Dit blijft mogelijk voor diegenen die de kerk 
(nog) niet kunnen/willen bezoeken. Zie site 
www.pk-zundert.nl. 

 
bloemengroet  
De bloemen gaan als groet naar één van 
onze gemeenteleden. 
Wie de bloemen wil bezorgen, kan zich na de 
dienst melden bij de ambtsdrager. 
 
Gelukwens 
Een gelukwens gaat naar mevr. D.C. van 
Apeldoorn, Sint Elisabethlaan 7, Kamer 74, 
4881 DA ZUNDERT, Zij is op 24 januari jarig. 
 
Week van gebed  
In de Week van gebed bidden christenen 
samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging 
begon al ruim 150 jaar geleden en wordt we-
reldwijd gehouden. Naar schatting doen in 
Nederland zo'n 200.000 mensen jaarlijks mee 
met het initiatief.  
Het thema dit jaar is: Doe goed, zoek recht!  
De Week van gebed voor eenheid van chris-
tenen 2023 moedigt ons aan om goed te 
doen en recht te zoeken. De Bijbeltekst die 
centraal staat tijdens de Week van gebed 
voor eenheid komt uit Je-saja 1 vers 17: ‘Leer 
goed te doen; zoek het recht, houd tirannen 
in toom, kom op voor wezen, sta weduwen 
bij’.  
Dit jaar is er in het bijzonder aandacht voor 
de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door 
ongelijkheid en racisme.  
 

http://www.pk-zundert.nl/


  

 
Meer informatie vind u op de website van de 
Week van gebed. (www.weekvangebed.nl) 
Het materiaal voor deze gebedsweek werd 
aangereikt door kerken uit de Amerikaanse 
staat Minnesota 
 

De Week van gebed is een initiatief van Mis-
sieNederland, de Raad van Kerken in Neder-
land en Samen Kerk in Nederland (SKIN). 

 
Gebed 
Goede Herder, 
de versplintering van de kleine kudde 
bedroeft uw heilige Geest. 
Vergeef ons onze beperkte inspanningen 
en onze traagheid in het nastreven van uw 
wil. 
Geef ons wijze herders naar uw hart, 
die de zonde van verdeeldheid herkennen, 
en die de kerken met gerechtigheid en heilig-
heid 
zullen leiden tot eenheid in U. Amen. 
 

(Uit het materiaal voor de week van gebed..) 

 
Vooraankondiging 5 maart 
Op zondagmiddag 5 maart is er om 15.00 uur 
een Ionaviering met harpconcert. Harpiste 
Regina Ederveen zal ons dan ‘betoveren’ met 
mooie klanken. Ze speelt hymns en Schotse 
en Ierse muziek op haar prachtige walnoten 
harp. Er zijn tevens mooie bijpassende beel-
den te zien via de beamer. Na afloop is er 
een nazit met gelegenheid tot ontmoeting. 
Reserveert u de datum! 
 
Mededeling betreffende leerhuisavonden 
Vanaf half februari is t/m mei een aantal leer-
huisavonden gepland.  De eerste avond zal 
zijn op woensdagavond 15 februari. Ik wil 
dan graag zelf iets vertellen over een onder-
werp waarover in ik in het kader van mijn 
nascholing bezig ben. Plaats van samen-
komst: Consistorie/kerk Van Goghkerkje 
 
De daarop volgende leerhuisavonden zullen 
zijn op 15 maart, 19 april en tenslotte 10 of 17 
mei. Het beloven boeiende avonden te wor-
den met interessante onderwerpen en bij-
zondere gasten van buiten. Meer daarover 
leest u binnenkort in ons kerkblad. 
 
Nieuwe gesprekskring 28 februari 
Op verzoek van een aantal mensen willen we  
dit jaar starten met een nieuwe kring. (naast 
de bestaande pastorale gesprekskring op de  
 

 
laatste vrijdag van de maand  en de bijeen-
komsten die gepland worden met de gezin-
nen met jonge kinderen) 
De eerste bijeenkomst zal zijn op 28 februa-
ri. Wat mogelijke thema’s zijn willen we dan 
ook met elkaar overleggen, maar dat kan van 
alles zijn op. De plaats waar we samenkomen 
wordt nog bekend gemaakt. 
 
Volgende week 29 januari 
Kerkdienst om 10.00 uur 
Voorganger: ds. A.P. Vlieger 
 
Tenslotte.. 
E-mailadres voor berichten voor deze 
nieuwsbrief: zondagsbriefpgzun-
dert@gmail.com 
Berichten (graag als Word-bestand) verzon-
den vóór vrijdag 18.00 uur, kunnen worden 
geplaatst in de nieuwsbrief van de zondag 
erna. U kunt de Zondagsbrief in de regel elke 
zaterdag al lezen op onze website: www.pk-
zundert.nl 
 
Namens de kerkenraad een hartelijke 
groet aan u/jullie allen. André Vlieger 
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