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KERKDIENST ALLEEN ONLINE
Voorganger:
ds. K.D. van den Hout, Woudrichem
Organist: Henk Hoogendoorn
Orde voor de dienst
Welkom + Aansteken Paaskaars
Zingen Psalm 43: 3 O Here God kom mij
bevrijden
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.
Kyriegebed – Lied 367e Heer, onze God, wij
bidden U, verhoor ons
Vg.
Daarom bidden wij
Zingen: Heer, onze God, wij bidden U,
verhoor ons.
Zingen: Lied 538: 1 Een mens te zijn op
aarde
Gebed om de Heilige Geest
Lezing Johannes 11:1-44
Zingen Lied 643: 5 Zingt nu de Heer! Hij is
getrouw
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Gebeden

Voorbeden + dankgebed
Stil gebed - Onze Vader
Zingen Lied 416: 1 en 2

Zegen De genade van onze Heer Jezus
Christus
En de liefde van God

En de gemeenschap van de Heilige Geest,
Zij en blijve met u allen.
Zingen: Lied 415 : 3
De bloemen van de kerk gaan als groet
naar mw. Brouwers-Vissers.
Eerst enkele oproepen.
Voor de dienst van aanstaande zondag
kunt u voorbeden doorgeven. Dat wordt
door de voorganger op prijs gesteld. U kunt
mij daarvoor bellen (0416 273413) of
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
Over zieken bereiken mij al geruime tijd
weinig mededelingen. Dat zou kunnen
betekenen dat er weinig zieken zijn. Het is
natuurlijk ook mogelijk dat men het niet
doorgeeft, maar dat wel zou doen aan de
predikant. Dus is het dan ook niet mogelijk
om aandacht vanuit onze gemeente te
regelen. U begrijpt ….
In deze tijd waarin we plotseling allemaal
geïsoleerd zijn zullen er vast wel leden zijn
die behoefte hebben aan contact in welke
vorm dan ook. Van veel gemeenteleden
hoor ik dat zij, meestal telefonisch,
contacten onderhouden. Maar van niet alle
gemeenteleden kennen we het
telefoonnummer. Dus als er behoefte is aan
contact graag uw telefoonnummer aan mij
melden. Dan kan het doorgeleid worden
naar de contactpersoon.
Henk Hoogendoorn
Dan Brabants Dagblad:
Fout …. Sorry
Afgelopen maandag werd door Joep
Trommelen in zijn dagelijkse column in het
Brabants Dagblad gemeld dat een bezorgde
burger hem had doorgegeven dat vorige
week bij een bruiloft tientallen mensen op
een kluitje stonden bij gereformeerde kerk
De Brug in Sprang-Capelle. Die burger en
daarna een wethouder zouden het
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kerkbestuur hierop hebben aangesproken.
Als gevolg daarvan zouden wij geen
diensten meer met publiek houden.
Nu had ik gezien dat dit incident was bij de
kerk van de Gereformeerde Gemeente aan
de Julianalaan. Dat ligt voor de hand omdat
ik er tegenover woon. Dus heb ik het
Brabants Dagblad gebeld en binnen vijf
minuten belde Joep Trommelen mij.
Hij had na de melding gegoogeld op
gereformeerd en kwam zo bij onze kerk uit.
Hij heeft excuses gemaakt voor deze
journalistieke fout en het op dinsdag in zijn
column gerectificeerd: “Excuses voor deze
fout. De Brug valt niets te verwijten. Mea
Culpa.”
Henk Hoogendoorn
Beste ouders en jeugd,
In deze bizarre periode willen wij ook iets
laten weten vanuit de jeugdraad en leiding
van jeugdwerk.
Ruim 2 weken geleden werden wij voor de
keus gesteld of we wel of geen
kindernevendienst en oppas zouden
aanbieden. Er was toen nog geen enkele
melding van besmettingen in Nederland,
het lijkt heel lang geleden!
We hebben besloten om het jeugdwerk die
zondag niet te doen om risico’s te
vermijden met de kwetsbare groep ouderen
die bij ons in de kerk aanwezig is.
Met de kennis die we toen hadden een
lastige keus, met de kennis die we nu
hebben een wijs besluit.
Het mag duidelijk zijn dat wij het heel
jammer vinden dat we samen met de
kinderen geen project kunnen afronden
naar Pasen toe, dat we met de jeugd op 17
mei geen jeugddienst kunnen houden maar
we willen wel positief blijven in deze
moeilijke tijden. We proberen er allemaal
het beste van te maken en ik zie een
explosie van creatieve ideeën op allerlei
vlakken.
We hebben de ouders van jongere kinderen
via de app digitale materialen aangeboden
om samen met de kinderen toch bezig te
zijn met het geloof met de kinderen.
Er is van alles beschikbaar op het internet.
Kind op Zondag heeft tijdelijk alle
materialen ‘openbaar’ gezet zodat je die

kunt downloaden, kleurplaten kan printen,
de verhalen kan voorlezen.
We hebben als ouders ook eerst thuis even
zelf onze weg moeten zoeken in de situatie
met de kinderen thuis, zelf thuis werken,
beperkte vrijheid.
Nu dat een beetje structuur heeft gekregen
en we zaken geregeld hebben is er weer
ruimte om verder te denken en te kijken.
Met PGML jeugdraden gaan we binnenkort
brainstormen hoe we de jeugd vanaf 12
jaar betrokken kunnen houden nu ook het
PGML jeugdwerk stil ligt.
We zullen wat geduld moeten hebben om
‘gewoon’ de zaken weer op te pakken.
Zodra de kerkdiensten weer gehouden
worden zal er ook weer kindernevendienst
en oppas zijn in de kerk.
We wensen iedereen Gods zegen toe in
deze lastige periode.
Brenda namens de jeugdraad en leiding
van jeugdwerk.
Immanuël, God met ons.
Corona houdt ons allen in zijn greep. We
krijgen het advies om zoveel mogelijk thuis
te blijven en weinig of geen bezoek te
ontvangen. Afstand houden en beperkingen
accepteren, dat is de manier waarop we
momenteel moeten leven. We moeten veel
contacten missen en kunnen ook onze
zondagse kerkdiensten niet meer samen
vieren.
Maar God gaat hiermee op zijn eigen wijze
om. In ziekenhuizen, verpleegtehuizen,
gevangenissen en ook onze huizen, God
gaat daar waar Hij nodig is. We horen dat
Hij overal mensen bezoekt en absoluut
geen rekening houdt met 1,5 meter
afstand. Hij trekt zich niets aan van
quarantaineregels en ook bij thuisisolatie
laat Hij zich niet buitensluiten. Er wordt
gezegd dat zijn aanpak desondanks helend
uitwerkt. Hij maakt hiermee geen mensen
ziek, ze voelen zich juist beter.
Beter bij eenzaamheid, beter bij zorgen
voor de toekomst, beter ook bij ziekte.
Wat heerlijk dat God ons altijd nabij wil
zijn!!
Laten wij, rekening houdend met de
opgelegde beperkingen, er dan zo veel
mogelijk voor elkaar zijn in aandacht en
gebed.
Jan van Wijk

