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TOCH MET ELKAAR VERBONDEN

KERKDIENST

Onze voorganger is Ds. M.J. Luijk,
classispredikant voor Noord-Brabant en
Limburg.
Lector: Martha de Bont-Dank
Organist: Henk Hoogendoorn
Dwarsfluit: Elsbeth Bonefaas-Hommel
Trombone: Karel Blok
In en na de dienst worden drie delen
gespeeld uit de sonate in F HWV 369 van
Georg Friedrich Händel.
In deze dienst zal nog niet worden
gezongen.
Thema – Raak de wonden aan
als ik niet in zijn handen
het litteken van de spijkers zie
en niet mijn vinger kan leggen
op de plek van de spijkers
en mijn hand mag leggen
op zijn zijde,
zal ik echt niet geloven!

Orgelspel
Welkom

Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria: melodie gespeeld door het
orgel
Drempelgebed
Lied 1 Psalm 84: 1, 2
Kyriëgebed of genadeverkondiging of lezing
van de tien geboden
Lied 2
687: 1
Gebed om het licht van de Heilige Geest of
gebed van de zondag
Eerste schriftlezing psalm 42 door lector
Muziek – Alla Siciliana
Tweede schriftlezing door predikant –
Johannes 20, 19-29
Lied 3
561
Verkondiging
Muziek- Grave

In memoriam Johan Debbink
Lied 769. Eens als de bazuinen klinken
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze
Vader
Aandacht voor de deurcollecte
Lied 4
575: 1, 2
Zending en zegen
Muziek - Allegro
Gedicht van J.W. Schulte Nordholt aan
einde van preek:
Opstanding
Zeggen ze dat Hij is opgestaan
waarom is de wereld dan dezelfde,
lijdt Hij zelf dan nog in al de zijnen,
sterft Hij dagelijks nog duizend doden,
altijd door zoals het immers is?
Weegt het lijden deze korte tijd
ook niet op tegen de heerlijkheid
die eens komen zal, is duizend jaar
als de dag van gisteren, als een droom,
altijd duurt die boze droom nog voort,
roept het bloed van Abel van de aarde,
wordt de stem in Rama weer gehoord,
altijd weer hetzelfde, Rachel weent
om haar kinderen die niet meer zijn.
En daar blijft mijn ongeloof bij staan,
dat ik net als Thomas twijfel,
enkel in zijn wonden Hem herken.
De bloemen van de kerk gaan als groet
en ter bemoediging naar zr. A.J. Wittebolvan Peer.
Collecten
1.Diaconaat
2.Kerk
Een collecteschaal, wordt evenredig
verdeeld

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

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.
Overleden:
Op 30 juni overleed br. Johan Debbink op
de leeftijd van 72 jaar. Na de uitvaartdienst
op zaterdag 4 juli in onze kerk heeft de
begrafenis plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats aan de Heistraat.
Hij behoorde tot de groep gemeenteleden
die in 1983 ons orgel opgebouwd heeft en
was jaren organist in onze kerk.
Op 23 juni overleed de schoonzoon van zr.
J. Crielaard-Vos. Hij werd 74 jaar. De
uitvaart vond plaats op 29 juni.
We gedenken de nabestaanden in onze
gebeden.
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 nog
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 de te
bespreken of aanpassingen nodig of mogelijk
zijn.
We hopen er op dat vanwege de versoepeling
van de regels er daarna weer gezongen kan
worden. Of dat al samenzang zal zijn of door
enkele voorzangers valt nog niet te
voorspellen.
Henk Hoogendoorn

