Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.
Website www.pkndebrug.nl
ZONDAGSBRIEF – 2 AUGUSTUS 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Onze voorganger is Drs. M.U. Bondzio
uit Kampen
Lector:
Brenda Kerkdijk
Organist: Cedrik Kerkdijk
In deze dienst zal nog niet worden
gezongen.

Lied 4 Lied 416 Ga met God en hij
zal met je
zijn https://www.youtube.com/watch?
v=FxU67RMVRkQ
Zending en zegen
Orgelspel

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst

Berichten voor de gemeente

Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria: gelezen door de ouderling
van dienst of de melodie gespeeld door
het orgel
Drempelgebed
Lied 1 Gezang 481 O Grote God die
liefde
zijt https://www.youtube.com/watch?v
=5ZZdNuhod9A
Lezing van de tien geboden
Lied 2 Leer ons Heer te leven met
het oog op u
gericht https://www.youtube.com/wat
ch?v=Gkq5kYge3rk
Gebed van de zondag
Eerste schriftlezing door lector
Nehemia 9: 15 t/m 20
Orgelspel
Tweede schriftlezing Mattheus 14: 13
t/m 21
Lied 3 Lied 383 gelezen en melodie
gespeeld op orgel
Verkondiging
Orgelspel

De bloemen van de kerk gaan als groet
naar fam. P. van Ferneij.
Collecten:
De collecte van vandaag (in de
collecteschaal) wordt evenredig verdeeld
tussen de ZOA en de kerk.
Wanneer u thuis geld wil overmaken kan
dit op de rekening van de kerk
(NL67RABO0373734611) en voor de ZOA
op rekening van de ZWO
(NL16RABO0373709242) met vermelding
van ZOA.
Voor de kerk omdat alle vaste lasten ook in
deze tijd gewoon doorlopen en betaald
moeten worden.
De ZOA werkt wereldwijd in meer dan 15
landen met een team van zo’n 1000
mensen. In crisisgebieden helpen ze
mensen die lijden onder oorlogen of
natuurgeweld bij het weer opbouwen van
een bestaan. Op die manier willen ze
mensen in staat stellen om in vrede een
waardig leven te leiden. Dat kunnen ze niet
alleen. Ze werken waar mogelijk samen
met lokale partners en worden ondersteund
door duizenden vrijwilligers. Men vind het
geweldig om samen te werken met
honderden kerken, ondernemers, scholen
en donateurs. Samen zijn ze er voor
mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een
oorlog of een ramp. Hun motto:
We zijn er voor onze naasten in nood,
die lijden in deze gebroken wereld.
We zijn er voor slachtoffers van oorlogen en
rampen,
die zoeken naar troost, een maaltijd en een

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Aandacht voor de deurcollecte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Contact :
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
Henk Hoogendoorn tel. 273413
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
of Matty Zoutewelle tel. 274119

veilige plek.
We zijn er voor vluchtelingen die alles kwijt
zijn,
en daarbij ook de moed dreigen te verliezen.
We helpen mensen weer op de been,
zorgen voor eten, een deken of een tent.
We geven ontheemden een stem,
bieden hoop en bouwen samen aan vrede.
We blijven trouw tijdens de wederopbouw,
totdat mensen zichzelf weer kunnen redden.
We zijn er. Samen zijn we ZOA.
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.
Begraafplaats Tilburgseweg
Van de Gemeente Waalwijk ontvingen we een
bericht over ruiming van vak D van de
algemene begraafplaats aan de Tilburgseweg.
Als u een nabestaande bent van iemand die in
vak D begraven is, dan kunt u de berichtgeving
opvragen bij Henk Hoogendoorn of Matty
Zoutewelle.
Toekomst van de kerkdienst
Tot nu toe waren er ongeveer veertig personen
aanwezig in de kerk. Daarmee was het beneden
nog niet ‘vol’. De 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.

Er wordt een plan uitgewerkt om op 30
augustus in aangepaste vorm avondmaal te
vieren. Binnenkort hierover meer.
In september hopen we weer te beginnen met
kindernevendienst en oppas.
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

