
  

 Zondagsbrief  

Protestantse Gemeente te Zundert

 
 
Dienst van Woord en Gebed op  Ambtsdrager: Sonja Koevoet 
26 maart 2023 in het Van Goghkerkje  Organist:  Piet Guis 
5e zondag Veertigdagentijd Gastheer: Klaas van Dam 
Aanvangstijd: 10 uur  
Voorganger:  dhr. Henco de Bruijn Uitgangscollecte: Werelddiaconaat 
 

 

Orde van dienst 
  
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangspsalm  65: 1,5 en 6 
 
Votum en groet   
Lied  556: 1,2 en 4 
 
Kyriegebed 
Glorialied 538:1,2 en 4 
 
Gebed om verlichting met de Heilige 
Geest 
 
Lied van de maand 

 

 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 

Lied 314 
 
1e Schriftlezing:  Jesaja 43: 9 t/m 11 
Lied 313: 1, 2 en 5  
                             
2e Schriftlezing: Matteüs 5: 13 t/m 16 
Lied 838: 1, 2 en 4 

 
Verkondiging 
Orgelspel 
 
Dankgebed, Voorbeden,  
Stil Gebed en Onze Vader 
 
Inzameling van gaven 

 
Slotlied 418: 1, 2 en 3 
 
Zegen 

 
Collecte bij de deur 

 

 
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. 
 

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


  

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet naar een van 
onze gemeenteleden. 
Wie de bloemen wil bezorgen, kan zich na de 
dienst melden bij de ambtsdrager. 
 
Felicitatie  
Op 30 maart is dhr. P. van Nes, Achtmaalse-
weg 108, 4881 VN  Zundert, jarig.  
Ook op de 30e is jarig mevr. M.M.Bruinzeel, 
Raaijmakersstraat 33 in Rijsbergen . 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Andere nieuwsberichten 
 
Volgende week,  2 april 2023 
Kerkdienst om 10 uur 
Palmzondag; 6e zondag Veertigdagentijd 
Voorganger: ds. André Vlieger 
 
Agenda 
27 maart: 20.00 – 21.30 uur, gesprekskring 
‘jonge gezinnen’ 
28 maart: 10.00 – 11.30 uur, Pastorale Kring 
bij mw. Bourdrez 
 
Collecteafkondiging Werelddiaconaat 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jon-
geren hoog. Een van de redenen hiervoor is 
dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed 
aansluiten bij wat er op de arbeidsmarkt no-
dig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort 
aan goed opgeleide vakmensen en worden 
jongeren uit India aangetrokken om dat werk 
te doen. Kerk in Actie gaat samen met lokale 
partnerorganisaties 300 jongeren een leer-
werktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elek-
tricien; reparateur van witgoed, elektronica of 
motorfietsen; computerspecialist: kleermaker; 
goudsmit of meubelmaker. Ook kunnen jon-
geren een training in ondernemersvaardighe-
den volgen. Zij worden vervolgens begeleid 
naar werk of krijgen ondersteuning om een 
eigen bedrijf kunnen starten. Met uw bijdrage 
in de collecte steunt u het werk van Kerk in 
Actie en geeft u jongeren in Bangladesh de 
mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. 
Hartelijk dank! 
 
Zes Kaarsen 
Tijdens de veertigdagentijd zijn er zes kaar-
sen op de tafel neergezet. Die op de eerste 
zondag allemaal branden. Iedere zondag zal 
voor de eindzegen één kaars gedoofd wor-
den. Het laat zien dat het lijden en sterven 
van Jezus steeds dichterbij komt. Het wordt 
steeds donkerder. 

Met Pasen gedenken we dat Jezus is opge-
staan. De zes kaarsen zijn aan. Het is weer 
licht. 
 
Voedselbankactie 
Zondag 28 februari startte de actie voor de 
voedselbank. Zes weken lang willen we met 
elkaar voedsel inzamelen voor St. Voedsel-
bank Etten-Leur. De laatste inleverdatum is 
zondag 2 april. De actie wordt door ZWO en 
Diaconie van harte aanbevolen! 
 
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 Nieuwsbrief in de regel elke zater-
dag al lezen op onze website: 
www.pkzundert.nl 
 
Namens de Kerkenraad een hartelijke 
groet aan u/jullie allen. André Vlieger 
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