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TOCH MET ELKAAR VERBONDEN

KERKDIENST ALLEEN ONLINE
Onze voorganger in deze dienst is
drs. J. Weigand-Timmer, Ermelo
Organist:
Lector:

Gerard Boersma
Matty Zoutewelle

https://youtu.be/mSRh1x1--ow Door de kracht
van de heilige Geest

SCHRIFTLEZING OT Ezechiël 39: 22-29
LIED 126a
https://youtu.be/h3uF_3lrL3M Als God ons
thuisbrengt

Orgelspel
Welkom
VOORSTELLEN

LIED 27: 1, 5, 7 – Mijn licht, mijn heil is
Hij, mijn God en Here!
STIL GEBED
BEMOEDIGING EN GROET
KLEIN GLORIA
GEBED VAN TOENADERING
GENADEVERKONDIGING
GLORIALIED 864: 1, 3 en 5 – Laat ons
de Heer lofzingen
LEZING VAN DE LEEFREGEL
LIED 680: 1, 2, 3, 4 en 5 – Kom, heilige
Geest, gij vogel Gods
DIENST RONDOM HET WOORD
GEBED BIJ DE OPENING VAN HET
WOORD
KINDERMOMENT

SCHRIFTLEZING NT Johannes 14: 1618
Lied 657: 1 en 2 – Zolang wij
ademhalen
VERKONDIGING
Thema: Trooster en Advocaat
LIED 672: 1, 2, 6 en 7 – Kom laat ons
deze dag
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Tijdens de gebeden: Onze Vader - LIED
371 – Onze Vader in de hemel
INZAMELING VAN GAVEN
SLOTLIED - LIED 425 – Vervuld van uw
zegen
WEGZENDING EN ZEGEN

Beantwoord met ’Ja, amen, ja,
Hallelujah’’
Orgelspel
De bloemen van de kerk gaan als
groet naar de Fam. Van Rijsbergen.
Collecten:
Stichting Hatua
Kerk.
Exploitatie.
St. Hatua zorgt voor onderwijs voor een
aantal studenten en in het Masai-dorp
Mesera in Tanzania. Immers vooral voor

----------------------------------------------------------------------------------------------Wegens ziekte van Ds. Jaap Bol
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
nemen waar Henk Hoogendoorn tel.
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
273413 of Matty Zoutewelle tel. 274119

meisjes betekent onderwijs een kans voor
een beter leven. Eindelijk is de registratie
voor deze school eind juni vorig jaar
binnen, zodat de kinderen na de lagere
school in Mesera nu ook aangenomen
kunnen worden bij het middelbaar
onderwijs. Het gebouw is met een aantal
lokalen uitgebreid en er zijn 3 watertanks
gebouwd. Ook Tanzania is getroffen door
het Corona-virus, maar niet zo heftig. De
bevolking is jong en men reist minder. De
scholen zijn echter dicht, maar de
onderwijzers aan onze Kititenebo-school
proberen met huiswerkpakketten toch nog
wat onderwijs te geven.
Als u wilt helpen om ook problemen ver
weg proberen op te lossen: u kunt uw gift
overmaken op het rek. nr. van de ZWO met
vermelding van St. Hatua.
Dank u wel!
Kerk en diaconie missen nu de bijdragen
die u in de collectezak doet. Bijdragen via
uw bankrekening worden dus op prijs
gesteld.
De rekeningnummers vindt u achter in
Kontakt.
Vergeet u niet uw toezegging VVB door te
geven?
Voorbeden
Voor de dienst van zondag kunt u mij
voorbeden doorgeven door mij te bellen
(0416 263413) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
Pastoraat
Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of
behoefte aan contact kunt u dat aan mij
doorgeven. Graag met uw telefoonnummer
voor het geval we dat niet kennen.
Dan kan het worden doorgegeven aan uw
contactpersoon.
Toekomst van de kerkdienst
In de vergadering van de kerkenraad op 18
mei is besloten dat we in de maand juni
nog niets veranderen aan de wijze waarop
we de kerkdienst houden. Onderzocht
wordt hoe we vanaf 1 juli verstandig
gebruik kunnen maken van de
aangekondigde verruiming tot maximaal
100 aanwezigen met in achtneming van de
dan geldende beperkingen. Daarvoor wordt
een plan gemaakt door Jan Korver en Jan

van Wijk. Op 15 juni neemt de kerkenraad
over dat voorstel een besluit.
Luisteren en kijken naar uitzendingen
via www.kerkomroep.nl
Als u dit programma start krijgt u een kaart
van Nederland te zien. Druk op de
provincie Noord Brabant en er verschijnt
een lange lijst van kerken in alfabetische
plaatsvolgorde. Kies de kerk van uw keuze.
Luisteren naar een op de kerkomroep
uitgezonden dienst op het moment dat
deze wordt opgenomen blijkt soms
problemen op te leveren.
Als veel mensen dat tegelijk doen kan er
sprake zijn van overbelasting. Daarom lukt
het vaak beter als de dienst later op de dag
wordt beluisterd. Wij hebben daar geen
beelden bij, maar het is mogelijk de
beamerpresentatie er bij te zien. Het pptxbestand is in PowerPoint. Als u het pdfbestand gebruikt staan de plaatjes van de
presentatie onder elkaar.
•

Er zal a.s. zondag weer een PKN dienst
op tv zijn om 9.20 uur.

Voor wie andere diensten wil horen of
bekijken heb ik op dit moment de volgende
informatie:
•
•
•

De dienst van PG Waalwijk is ook te
zien.
Elke zondag verzorgt ds. Otto Grevink
een dienst om 9.30 uur, die u kunt
volgen via www.coronaviering.nl.
De diensten in de Hervormde kerken
van Sprang en Waspik zijn te
beluisteren.

Henk Hoogendoorn

