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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. 
 
Vandaag vieren wij het Heilig Avondmaal 
Voorganger:  ds. K.D. van den Hout,  

Woudrichem 
Organist:  Gerard Boersma 
Lector: Jan de Gruijter 
 
Orgelspel 
Welkom + Mededelingen 

Aanvangslied Psalm 67: 1 en 3 God zij ons 

gunstig en genadig 

Stil gebed 

 

Bemoediging 

Wij belijden: Onze hulp is in de naam van de 

Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft, amen. 

    Genade zij u en vrede van God onze Vader 

    Door onze Heer Jezus Christus, 

    In gemeenschap met de Heilige Geest, amen. 

Zingen Klein Gloria 

Openingsgebed 

 

Zingen Lied 415: 1 en 2 Zegen ons, Algoede 

 

Kinderen naar de nevendienst na het zingen van 

het kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar 

 

Lezen Numeri 6:22-27 (oude NBG-vertaling, dus 

 niet NBV-vertaling – zie zegen onderaan) 

 I Petrus 3:8-12 NBV 

 

Zingen Lied 906: 6 ‘Streel Gij met uw stralen,  

God van licht en leven 

Uitleg en verkondiging 

 

Zingen Lied 968: 2 en 5 Door God bijeen  

vergaderd 

Kinderen komen terug onder naspel 

 

Tafel gereed 

 

De tafel wordt gereed gemaakt en u krijgt de 

gelegenheid om uw gaven te geven.  

 

Nodiging  

 

De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem 

vertrouwen en Hem liefhebben. Christus nodigt 

ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing 

van zijn Kerk in te stemmen en brood en wijn uit 

zijn hand te ontvangen. 

 

Gebeden 

 

Zingen Lied 385: 1 en 2 De tafel van samen  

 

Tafelgebed “Omdat Gij liefde zijt”  

(dienstboek, p. 226) 

U komt onze dank toe, Heer onze God, omdat Gij 

Liefde zijt: een God die ons geen lot oplegt, maar 

onze lotgevallen deelt, die ons falen vergeeft en 

onze fouten draagt, die zich ons lijden aantrekt en 

zich verheugt in onze vreugden. 
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Zo hebt Gij U bewezen en zo vertrouwen wij op 

U, ook als uw aangezicht verborgen is, uw stem 

niet wordt gehoord en uw arm te kort schijnt om 

ons te helpen. 

U komt onze dank toe, Heer onze God, om Jezus 

uw Zoon: Hij is het Woord dat ons uw liefde 

verklaart, Hij is in levenden lijve uw ontferming, 

vergeving, genezing, Hij geeft ons een teken van 

wat liefde mag heten. 

 

Lied: ‘De tafel van samen’ (lied 385: 3,4) 

 

Want Hij heeft in de nacht van de overlevering het 

brood genomen, daar de dankzegging over 

uitgesproken, het gebroken, en aan zijn leerlingen 

gegeven en gezegd:  

“Neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u 

gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis”. 

Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de 

dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven  

en gezegd: “Drinkt allen daaruit, deze beker is 

het nieuwe verbond in mijn bloed,  

dat voor u en voor velen vergoten wordt tot 

vergeving van zonden; doet dit zo dikwijls gij die 

drinkt tot mijn gedachtenis.”. 

 

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o 

God, met dit brood en deze beker n wij bidden U: 

gedenk Hem die zich voor ons heeft opgeofferd 

en aanvaard het teken van onze toewijding. 

Laat zijn Geest ons bezielen, de Geest van uw 

liefde, dat wij elkaar nabij zijn en staande houden  

als een levend bewijs dat liefde bestaan kan, dat 

hoop doet leven en dat geloof niet uitgestorven is. 

 

Laat ons het gebed bidden dat Jezus ons 

geleerd heeft 

Onze Vader – samen in de kerk en thuis 

 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Inzettingswoorden 

 

Het brood dat wij breken, is gemeenschap met het 

lichaam van Christus,  

neemt, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van 

onze Heer Jezus Christus  

gebroken is tot een volkomen verzoening van al 

onze zonden. 

 

De beker der dankzegging, waarover wij de 

dankzegging uitspreken  

is gemeenschap met het bloed van onze Heer 

Jezus Christus, 

neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat 

het kostbaar bloed van onze Heer vergoten is 

tot een volkomen verzoening van al onze zonden.  

 

Tijdens de rondgang orgelspel    Daarna als 

iedereen brood en wijn heeft gezamenlijk 

communie 

 

Dankgebed 

Heer, onze God, met open handen zijn wij hier 

gekomen 

en Gij hebt ons verzadigd met brood uit de hemel. 

Leer ons met anderen te delen  wat wij in 

overvloed van U ontvangen hebben. 

Door Christus, onze Heer. Amen. 

 

Slotlied Lied 416: 1 en 4 Ga met God en Hij zal 

met je zijn 

 

Zegen  

 De HERE zegene u en Hij behoede u, 

 De HERE doe zijn aangezicht over u  

lichten en zij u genadig, 

 De HERE verheffe zijn aangezicht over  

u en geve u vrede. 

Gezongen   Ja, amen ja, hallelujah 

 
Collecten:  1-Diaconie 
  2-Kerk 
 
Berichten voor de gemeente 
Op 6 november gingen de bloemen als groet 
van onze gemeente naar mw. C. Timmermans. 
 
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  
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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 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? 

Ad Wagemakers heeft na jarenlange trouwe dienst 
aangegeven te stoppen. Onze dank aan Ad voor 
zijn tomeloze inzet is zeer groot en we gaan hem 
heel erg missen. 

Bij belangstelling of vragen graag een berichtje 
naar Louise van Elderen: jlvelderen@gmail.com 
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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. 

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.alpha-cursus.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). 
  

Schoonmaak Kerk 
Morgen 14 november willen we na de cantorij om 
ca 20.15 uur  even kort bij elkaar komen met de 
groep die mee wil werken aan de schoonmaak van 
de kerk. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, 
bent u alsnog Van harte uitgenodigd. Vele handen 
maken licht werk.  
 
Jan Korver 06-22382645 
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