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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Onze voorganger is drs. G. Westerlaken
uit Voorthuizen.

https://www.youtube.com/watch?v=2p
P0fcmBYck (3.37)

Lector:
Martha Dank
Organist: Henk Hoogendoorn
In deze dienst zal nog niet worden
gezongen.

Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Collecten:
* Kerk
* Diaconie
Orgelspel
Kerkenraad komt binnen
Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst.
Bemoediging en Groet
Klein gloria (Gespeeld door orgel)
Drempelgebed
Lied 1: 377: 1, 2, 3 en 4 (Zoals ik ben,
kom ik nabij)
https://www.youtube.com/watch?v=Wz
_HZEhrKms (3.54)
Kyriëgebed (gebed om ontferming)
Lied 2: 23C 1, 3 en 5 (Mijn God, mijn
herder zorgt voor mij)
https://www.youtube.com/watch?v=gN
MGdR3WC98 (3.25)
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezingen
1e Lezing: Exodus 3:1-6 door lector
Orgelspel
2e Lezing: Johannes 3:1-21 door lector
Lied 3: Tienduizend redenen
(Jeugdkoor Joy)

Dankgebed en voorbeden
Stilgebed
Afsluitend: Onze Vader
Aandacht voor de deurcollecte
Lied 4: Slotlied: 793: 1, 2 en 3 (Bron
van Liefde , Licht en Leven)
https://www.youtube.com/watch?v=R3
9KFzz2HzY
(3.54)
Zegenbede
Orgelspel
Berichten voor de gemeente

De bloemen van de kerk gaan als groet
naar br. D.J. Kraal.
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
Tot nu toe waren er ongeveer veertig
personen aanwezig in de kerk. Daarmee
was het beneden nog niet ‘vol’. De

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

galerij zal pas worden gebruikt als het
beneden ‘vol’ is.
Op 13 juli heeft de kerkenraad
teruggeblikt en vooruitgekeken. De
opstelling van de stoelen voldoet.
Zingen kunnen we voorlopig nog niet,
voornamelijk omdat we daarvoor niet
genoeg kunnen ventileren. Het gebruik
van muziekopnamen is niet erg
bevredigend omdat onze
geluidsinstallatie wel goed is voor het
spreken, maar niet voor muziek. Door
wie via kerkomroep de dienst
beluisteren werd daar ook over
geklaagd. Onderzocht wordt welke
apparatuur we nodig hebben om daar
verandering in te brengen en of we
daarmee ook beeld kunnen gaan
uitzenden via kerkomroep of met een
andere website.
Er werd ook door gemeenteleden
geïnformeerd naar de opbrengsten van
de collectes. Door de beperkingen van
de coronacrisis zijn de collectes al enige
tijd niet geteld. Zodra dit is gedaan zal
dit, met de bedragen die per bank
werden overgemaakt, worden
doorgegeven in Kontakt.
In Kontakt zijn u de regels voor de
kerkdiensten 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. 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.
Henk Hoogendoorn

