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ZONDAGSBRIEF – 28 JUNI 2020
TOCH MET ELKAAR VERBONDEN

KERKDIENST ALLEEN ONLINE
Onze voorganger is Mw. Ds. A.C.
van Alphen, Haastrecht
Organist: Jos Dekkers
Lector:
Matty Zoutewelle
Orgelspel
Welkom
Aanvangslied: Alles wat adem heeft
love de Here: Lied 146 c: 1,2
Stilgebed, bemoediging en groet
Lied: 146 c vers 6
Gebed om ontferming
Lied: Alle eer en alle glorie Lied 305 alle
coupletten
Gebed van de zondag
Schriftlezing: Jesaja 35 vers 1-7
Lied: Hij die de blinden weer liet zien
Lied 534 alle coupletten
Gebed om de leiding van de heilige
Geest
Schriftlezing: Handelingen 3 vers 1-10
Lied: Wat zijn de goede vruchten:
Lied 841: 1,2
Overdenking
Lied: De Geest de Heren heeft een
nieuw begin gemaakt. Lied 686 alle
coupletten
In Memoriam Tinus Braspenning
Psalm 138 : 1 en 4.
Dankgebed en voorbeden onze Vader
Slotlied: Lied 422 ( alle coupletten )

Zegen
Zending en zegen, beantwoord met Ja,
amen, ja, hallelujah
Orgelspel
De bloemen van de kerk gaan als groet
en ter bemoediging naar br. Kees Rijksen.
Collecten
1.Diaconaal Maatschappelijk Werk
Sprang- Capelle
2.Diaconie
3.Exploitatie
D.M.W. Sprang-Capelle is onderdeel van
Stichting De Schuilplaats. Het is een
hulpverleningsinstantie ten behoeve van de
inwoners in regio De Langstraat. Deze is
gevestigd in de Kerkstraat 75 te SprangCapelle.
De Schuilplaats wil haar hulpverlening voor
de medemens in nood, zo dicht mogelijk bij
de kerken als verlengstuk van het
diaconale dienstbetoon positioneren.
U kunt uw bijdrage in deze collecte
overmaken naar de diaconie met
vermelding collecte D.M.W.
Kerk en diaconie missen de bijdragen die u
in de collectezak doet. Bijdragen via uw
bankrekening worden dus op prijs gesteld.
De rekeningnummers vindt u achter in
Kontakt.
Zieken:
Dinsdag werd br. Kees Rijksen plotseling
opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd
gedotterd en er werd een stent geplaatst.
Donderdag mocht hij naar huis. Zijn werk
als diaken wordt nu dus onderbroken.
Overleden:
Op 19 juni is Tinus Braspenning
overleden op de leeftijd van 68 jaar.
Hij lag geruime tijd in het ziekenhuis na
coronabesmetting. Begin vorige week leek
er een herstel te zijn, maar later in de
week ging het snel slechter. Op 25 juni is
hij begraven na een bijeenkomst in de aula
op de begraafplaats aan de Tilburgseweg.

----------------------------------------------------------------------------------------------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

Voorbeden
Voor de dienst van zondag kunt u mij
voorbeden doorgeven door mij te bellen
(0416 273413) 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 maanden juli en augustus kunnen we
op aangepaste manier met meer mensen in
de kerk aanwezig zijn. Vanwege het groter
aantal kerkgangers dan tot nu toe zal er
waarschijnlijk niet worden gezongen. Bij
binnenkomst zal ieder naar een plaats
geleid worden. De galerij zal pas worden
gebruikt als het beneden ‘vol’ is.
In Kontakt zijn u de regels doorgegeven.
Belangrijke delen daarvan neem ik hierna
over.
We moeten ons houden aan de regels van
de overheid en aan de adviezen van de
PKN. Daarom vragen we u om u aan de
regels en aanwijzingen te houden. U kent
natuurlijk inmiddels de coronaregels: geen
handen schudden, hoesten en niezen in de
elleboog, houd altijd tenminste 1,5 meter
afstand. Blijf altijd thuis bij
gezondheidsklachten.
We moeten directe contacten zoveel
mogelijk vermijden.
1.Blijf altijd thuis bij verkoudheid, hoesten
of koorts. Mensen met een zwakke
gezondheid, in het bijzonder ouderen,
vragen we thuis te blijven en de diensten
te blijven volgen via kerkomroep en
kerktelefoon.
2.Voorkom groepsvorming of opstopping bij
de ingang voor en na de dienst
3.Ontsmet bij binnenkomst uw handen met
de beschikbare gel.
4.Bij de ingang staat een collecteschaal
waarin u uw bijdrage voor alle collecten
gezamenlijk kunt doen. We rekenen op uw
bijdrage, die natuurlijk ook kan als
bankoverschrijving.
5.U krijgt een zitplaats aangewezen door
de koster of iemand anders, herkenbaar

aan een signaalhesje. Volg die
aanwijzingen zo snel mogelijk op.
6.Gezinnen mogen bij elkaar, verder
houden we tenminste 1,5 meter onderlinge
afstand, Toewijzing van plaatsen gaat van
voor naar achteren.
7.Neem eventueel uw jas en/of paraplu
mee naar uw zitplaats.
8.In de dienst wordt nog niet gezongen.
Liederen worden beluisterd via YouTube of
teksten worden gedeclameerd.
9.Er is, in ieder geval tot september, geen
kindernevendienst of kinderopvang.
10.Er is slechts één toilet geopend en dat
alleen voor noodgevallen. Moet u daarvan
toch gebruik maken, maak het dan na
gebruik schoon met de aanwezige
reinigingsdoekjes volgens de daar
opgehangen aanwijzingen.
11.Verlaat na afloop van de dienst de kerk
van achteren naar voren op aanwijzing van
de koster. Houd daarbij voldoende
onderlinge afstand.
12.En last but not least: Ook in deze vorm
mogen we vieren en delen GELOOF, HOOP
EN LIEFDE, verbonden en geïnspireerd door
GODS GEEST.
Op 13 juli vergadert de kerkenraad om te
bespreken of aanpassingen nodig of
mogelijk zijn.
Henk Hoogendoorn

